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1. A munkaterv célja, jogszabályi háttere 
 

A munkaterv összeállításakor a legfontosabb célunk az volt, hogy biztosítsuk az intézmény 

olyan működtetését, amely a gyerekek és a szülők számára a legnagyobb biztonságot és a 

legszínvonalasabb szolgáltatást nyújtja. A Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola munkatervét, 

külső szabályozóként, a hatályos jogszabályok, rendeletek, a „partnerek” elvárásai, belső 

szabályozóként pedig, az intézmény alapdokumentumai, valamint a kialakult pedagógiai 

gyakorlat határozzák meg. 

Az éves munkatervben megjelenő operatív tervezés a pedagógiai programban megjelölt 

stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja 

A munkaterv elkészítését meghatározták: 

 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény LXXX. törvénnyel módosult 

változata 

 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (20/2016.(VIII.24.) EMMI 

rendelet 

 A 229/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról 

 Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi 

CXXIX. törvény 

 A kerettantervi szabályozás változásai, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 52/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

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

 Az EMMI tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2017/2018. tanévre. 

 A Kormány 235/2016.(VII.29) Kormány rendelete a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

Rendelet módosítása 

 15/2013 (II.26) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről  
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 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22) 

Korm. rendelet módosításai 

 A Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programja, SZMSZ-e, Házirendje, 

A vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az iskola belső szabályzatainak, a tűz-, munka- és 

balesetvédelmi előírások megismerése és betartása minden intézményi dolgozó számára 

kötelező. A működés belső feltételeit biztosító szabályzataink a tanév során folyamatosan 

rendelkezésre állnak. 

2. A tanév helyi rendje 

 

Az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév 

rendjéről: 

Szorgalmi idő: 

A 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó 

tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A  tanítási napok száma 180 nap, a tanítási hetek 

száma 36. (6 nap tanítás nélküli munkanap) 

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a 

tanulókat, kiskorú tanulók esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

Az 1-2. osztályok negyedéves, háromnegyed éves értékelésének időpontja:  

2017. november 15. – 1-2. osztály 

2018. április 15. – 1. osztály 

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok: 

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. 

A rendeletben biztosított 6 tanítás nélküli munkanap felhasználása: 

Deák Napok – Gyalogtúra    2017. szeptember 15. 

Pályaorientációs nap     2018. március 10. 

Nevelőtestületi továbbképzés, értekezlet,  

kirándulás, csapatépítő tréning   2018. március 1-2. 

Madarak, fák napja     2018. május 11. 
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Diák-önkormányzati nap     2018. június 8. 

Az  őszi szünet2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).  

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

nap 2016. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).  

A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2017. április 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 4. (szerda).  

Az iskola a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is 

adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a 

heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. 

A rendeletben meghatározott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – 

szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről 

több iskola közösen is gondoskodhat. 

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

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

Így az NGM rendelet által hivatalos munkanappá nyilvánított szombatok az iskolák számára is 

hivatalos napnak minősülnek. 2018-ban hivatalos munkanap lesz március 10-e szombat, mely 

napon március 16-a helyett, április 21-e szombat, mely napon április 30-a hétfő helyett rendelt 

el munkavégzést az NGM rendelet. 

Szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai: 

2017. 09. 11. 16.30 óra Szülői értekezlet 1. osztály 

2017. 09. 18. 16.30 óra Szülői értekezlet 2-8. osztály 

2017. 11. 14. 16.30 óra Fogadó óra 

2017. 12. 11. 16.30 Pályaválasztási szülői értekezlet 

2018. 02. 12. 16.30 óra Szülői értekezlet 

2018. 04. 24. 16.30 óra Fogadó óra 

Tanulmányi versenyek: 

A rendelet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket 

az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hirdet meg az  iskolák részére, 

továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat. 

Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre 

felkészíti a tanulókat. 
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Az  iskola a  jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő 

felkészítést akkor építheti be a  munkatervébe, ha azzal a  fenntartó, az  iskolai szülői szervezet, 

az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács egyetért. 

Az intézmény tanulói a következő tanulmányi és sport versenyeken indulnak: 

 

Tantárgy Verseny Évfolyam Felelős 

matematika Zrínyi Ilona verseny 3-8. osztály Kiss László 

 
Kalmár matematika 

verseny 
3-8. osztály Kiss László 

 Alapműveleti verseny 3-8. osztály Kiss László 

 

 

 

Varga Tamás 

 

 

7-8. osztály 

 

Kiss László 

 

 anyanyelv Kazinczy verseny 5-8. osztály Bedőné Fatér Tímea 

 
Simonyi Zsigmond 

helyesírási verseny 
5-8. osztály Bedőné Fatér Tímea 

 Nyelvünkben élünk 5-8. osztály Bedőné Fatér Tímea 

 
Bendegúz anyanyelvi 

verseny 
1-8. osztály DrJandónéBapka Katalin 

 

 

Mesemondó verseny 

 

 

 

1-4. osztály 
 Márkus Judit 

 

 Szavaló versenyek 4-8. osztály 
Bedőné Fatér Tímea  

Szabó Éva 

 

 

 

 

Földrajz Teleki Pál verseny 7-8. osztály Klujber László 

Biológia Herman Ottó verseny 8. osztály Szűsz János 

Kémia Hevesi György verseny 8. osztály Haszillóné Kovács Andrea 

Testnevelés Sportversenyek 1-8. osztály Szűsz János 

Rajz 
Rajz versenyek, 

pályázatok 
1-8. osztály Málovicsné Tánczos Irén 

Ének-zene Népdaléneklési versenyek 1-8. osztály Halász Tiborné 

Technika Közlekedési versenyek 3-8. osztály Klujber László 
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Témahetek szervezése: 

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a 

témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával 

összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.  

A témahetek célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő szemléletformálás, a 

mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű átadása, a tanárok 

ösztönzése az új pedagógiai módszerek kipróbálására.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) 

bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért 

felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:  

a) pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között,  

b) digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között,  

c) fenntarthatóság témahete 2018. április 23. és 2018. április 27. között.  

Intézményünk a témahetek közül a pénzügyi és vállalkozói és a fenntarthatósági témahét 

programjait szeretné megvalósítani. 

A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hetében a pénzügyi témák gazdálkodási és vállalkozási 

témákkal bővülnek, melynek célja, hogy a 2018-as év pénzügyi témák, a „bankolás” mellett a 

vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói ismeretek élményalapú bevezetése is helyet 

kapjon az iskolában. A program keretében lehetőség lesz önkéntes banki, vállalkozói 

szakemberek fogadására is. 

A fenntarthatósági témahét tanórai és tanórán kívüli eseményeket is biztosít az iskolák számára. 

 

Kiemelt iskolai ünnepek, rendezvények, programok a tanév során: 

 Nemzeti Ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések: 

Ünnep és időpontja Megünneplés formája Felelős 

Október 6. 

Aradi Vértanúk Napja 
Rendhagyó történelem óra alsós osztályfőnökök 

történelem tanár 

Október 23. 

Nemzeti Ünnep 
Ünnepélyes megemlékezés 

Témanap 
Kőhalmi Erika 

Kovács Viktória 

Február 25. 

Kommunisták és egyéb 

diktatúrák áldozataira való 

megemlékezés. 

Rendhagyó történelem óra alsós osztályfőnökök 

történelem tanár 

Március 15. 

Nemzeti Ünnep 
Ünnepélyes megemlékezés 

Témanap 
Haszillóné Kovács Andrea 

Szabó Éva 

Április 16. Rendhagyó történelem óra alsós osztályfőnökök 

történelem tanár 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid71680
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid71680
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Holokauszt áldozataira való 

megemlékezés. 

Június 4. Nemzeti 

Összetartozás Napja 
Rendhagyó történelem óra 

„Határtalanul” témanap 
alsós osztályfőnökök 

történelem tanár 

 

 Évfordulókhoz kapcsolódó rendezvények: 

Iskolahetet rendezünk névadónk születésének 214 éves évfordulójához kapcsolódva. 

Az emlékhét programja: 2017. szeptember 15.- 2017. október 18. 

Program Időpont Felelős 

Deák gyalogtúra 2017. szeptember 15. Klujber László 

Lukács Letícia 

Kocsis Norbert 

Deák futóverseny 2017. szeptember 29. Szűsz János 

Kocsis Norbert 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Deák tanulmányi verseny 2017.október 18. Bedőné Fatér Tímea 

DrJandónéBapka Katalin 

Kiss László 

Deák kézilabda verseny 2017. szeptember 27. Szűsz János 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Deák labdarúgó verseny 2017. október 09. Szűsz János 

Kocsis Norbert 

Deák emlékműsor 2017. október 17. DrJandónéBapka Katalin 

Horváthné Lukács Judit 

 

 Egyéb iskolai rendezvények, programok: 
 

Program Időpont Felelős 

Zene világnapja 2017. október 2. Halász Tiborné 

Magyar Kultúra Napja 2018. január 22. Bedőné Fatér Tímea 

Vár az iskola 2018. március 23. Haszillóné Kovács Andrea 

Szabó Éva 

Anyák napja 2018. május 8-9. Osztályfőnökök 

Szaval a nemzet 2018. január 19. Kovács Viktória 

Egészséghét 2017. november 20-24. Málovicsné Tánczos Irén 

Projekt hét 2017. november 8-10. Osztályfőnökök 

Adventi készülődés 2017. november 30. Horváthné Csőre Ildikó 

Mikulás várás 2017. december 6. Szűsz János 

Luca nap 2017. december 13. Haszillóné Kovács Andrea 

Szabó Éva 

Karácsonyi témanap 2017. december 22. Tánczos Viktória 

Lukács Letícia 

Karácsonyi műsor 2017. december 21. Horváthné Csőre Ildikó 

Klujber László 

Falukarácsony 2017. december 23. Horváthné Csőre Ildikó 

Klujber László 

Farsang 2018. február 9. DÖK 

Húsvéti készülődés 2018. március 28.  Horváthné Csőre Ildikó 
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Tantestületi és munkaértekezletek: 

Időpont Program Felelősök 

Augusztus 24.  

13.00-15.00 óra 

Alakuló értekezlet 

Munka- és balesetvédelmi 

oktatás 

Igazgató 

Gál László munka- és 

tűzvédelmi felelős 

Augusztus 25-30. Éves munkarend 

összeállítása, 

munkacsoport értekezletek, 

munkacsoportok 

munkaterveinek 

összeállítása, órarend 

elkészítése 

igazgató és munkacsoport-

vezetők, 

tantestület 

Augusztus 31.  8.00 óra Tanévnyitó értekezlet 

éves előzetes munkaterv 

elkészítése 

igazgató 

 

 

Szeptember 18.  12.00 óra Munkaértekezlet: 

Éves munkaterv 

kiegészítése, végleges 

elfogadása. 

Szabályzat az osztályf. , a 

munkaköz.v. és az 

intézményvez. h. pótlékok 

mértékéről-véleményezés, 

elfogadás 

Lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók első 

féléves munkájának 

értékelése. 

Intézményi tanfelügyelet 

előkészítése. 

Pedagógus minősítések 

előkészítése. 

Az intézményi önértékelési 

feladatok elindítása. 

Éves önértékelési terv 

elkészítése, elfogadása. 

Igazgató, igazgatóhelyettes, 

munkacsoport-vezetők, 

BECS munkacsoport 

vezetője 

November 30. 13.30 óra Munkaértekezlet: 

Az intézményi ellenőrzés 

eredményének és a 

pedagógus ellenőrzések 

eredményének ismertetése 

Belső önértékelés aktuális 

feladatai. 

BECS 

 

 

 

 

 

 

Január 24. 13.30 óra Félévi osztályozó 

konferencia 

Igazgató 

Osztályfőnökök 

Február 9.  13.30 óra Félévi tantestületi értekezlet, 

1. félév munkájának 

értékelése. 

Igazgató, igazgatóhelyettes, 

munkacsoport-vezetők 
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Február 27.  13.30 óra 

 

Munkaértekezlet. 

Felkészülés az OKÉV 

mérésre. 

Lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók első 

féléves munkájának 

értékelése. A második félév 

előkészítése, tanulók 

kijelölése. 

Igazgató, igazgatóhelyettes, 

munkacsoport-vezetők, 

BECS 

 

 

 

 

Április 27.  14.00 óra Munkaértekezlet: 

Aktuális feladatok 

Évzárás teendői 

Igazgató, igazgatóhelyettes, 

munkacsoport-vezetők 

Június 13. 13.30 óra Év végi osztályozó 

konferencia 

Osztályfőnökök és 

iskolavezetés 

Július 2. 8.00 óra Évzáró értekezlet 

Az éves munka értékelése, 

jövő évi tervek előkészítése. 

Igazgató, munkacsoport-

vezetők 

 

A tanulók fizikai állapotának felmérése: 

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. évfolyam 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 Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe 

(NETFIT®). 

A méréshez szükséges eszközök az intézmény rendelkezésére állnak. A testnevelést tanító 

pedagógus a mérésre felkészítő továbbképzést elvégezte. 

Időpont:  2018. január 9. – 2018.április 27. 

Felelős: Szűsz János 

  Kovács Viktória 
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3. Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok, bontások: 
  

Statisztikai adatok: 

Iskola 1.o. 2.o. 3.o. 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Össz. 

Osztálylétszám 12 13 14 16 13 17 8 12 105 

Számított létszám 14 17 14 17 14 19 9 13 117 

Bejáró tanulók 1 2 4 4 2 3 1 1 18 

Külterületről bejáró 1 1 3 1 1 1 0 0 8 

SNI tanulók száma 2 4 0 1 1 2 1 1 12 

Nev. tanácsa. BTM 1 2 3 5 3 1 1 1 17 

Napközisek/tan.szoba 12 12 14 15 10 14 4 10 92 

Távozó tanuló       3 1 4 

Érkező tanuló  1       1 

Magántanuló    1  1   2 

       

Az iskolai számított létszám:        117fő 

Hátrányos helyzetű tanulóink száma:33fő, ebből halmozottan hátrányos helyzetű: 23 fő 

Javítóvizsgát tett:          10 fő 

A javító vizsga eredménye: 

Sikeres vizsgát tett:            5 fő 

Évismétlésre utasított:           5fő 

Tanulócsoportok száma:         8 osztály 

Ebből alsó tagozatos osztályok száma:      4 osztály 

felső tagozatos osztályok száma:       4 osztály 

Csoportok száma:      2 (felső) + 4 (alsó)= 6 csoport 

Bontott csoportban oktatott tantárgyak, bontások száma: 

évfolyam bontott óra ped. óraszám bontás 

óraszáma 

1. osztály etika/hit és erkölcstan 1 óra 2 csoport*1 óra 2 

2. osztály etika/hit és erkölcstan 1 óra 1 csoport*1 óra 1 

3. osztály etika/hit és erkölcstan 1 óra 2 csoport*1 óra 2 

4. osztály etika/hit és erkölcstan 1 óra 2 csoport*1 óra 2 

5. osztály etika/hit és erkölcstan 1 óra 3 csoport*1 óra 3 

6. osztály etika/hit és erkölcstan 1 óra 2 csoport*1 óra 2 

7. osztály etika/hit és erkölcstan 1 óra 1 csoport*1 óra 1 

8. osztály etika/hit és erkölcstan 1 óra 1 csoport*1 óra 1 

1. osztály angol/német 1 óra 2 csoport*1 óra 2 

2. osztály angol/német 1 óra 2 csoport*1 óra 2 

3.osztály angol/német 1 óra 2 csoport*1 óra 2 

4.osztály angol/német 2 óra 2 csoport*2 óra 4 

5.osztály angol/német 3 óra 2 csoport*3 óra 6 

6.osztály angol/német 3 óra 2 csoport*3 óra 6 
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1-2. osztály   magyar 7,5 óra 3 csoport*7,5óra 22,5 

1-2. osztály matematika 4,5 óra 3 csoport*4,5 óra 13,5 

 

Tanulmányi kirándulások, erdei iskolák, nyári táborok a tanév folyamán: 

Tervezett tanulmányi 

kirándulás 

Résztvevők Felelősök 

Osztályok tanulmányi 

kirándulása júniusban 

Osztályonként 

választott helyekre 

Osztályfőnökök 

Nyári tábor a 

Balatonon(Erzsébet pályázat 

útján) 

3-8. osztály Kovács Viktória 

Nyári napközis tábor 

(Erzsébet pályázat útján) 

1-8. osztály Horváthné Csőre Ildikó 

Nyári tábor a Zalaegerszegi 

Tankerületi Központ pályázata  

1-8. osztály Tánczosné Blaskovics Erika 

 

A tanulmányi kirándulásokhoz, és az erdei iskola programokhoz az osztályok szülői 

munkaközösségének egyetértése szükséges. 

Szakkörök, fejlesztések 

Szakkörök: 

Szakkör neve Szakkörvezető Évfolyam Helye 

Közlekedési 

szakkör 
Klujber László 3-4-5. 

informatika 

terem 

Közlekedési 

szakkör 
Klujber László 6-7-8. sportpálya 

Sakk Szűsz János 3-8. 6. osztály terme 

ÖKO szakkör Kovács Viktória 5-8. 5. osztály terme 

Német 
Tánczos 

Viktória 
7-8. Emeleti terem 

Informatika Gergely Iván 5-8. 
Informatika 

terem 

 

Térítéssel igénybe vehető foglalkozások: 

Foglalkozás neve Foglalkozás 

vezetője 

Évfolyam Helye 

Furulya szakkör Csiziné Gócza 

Ildikó 

1-6. IKSZT épülete 

Gitár szakkör Csiziné Gócza 

Ildikó 

5-8. IKSZT épülete 

 



Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola- Munkaterv 2017-2018. 14. 

 
 

Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások: 

Vezetője Évfolyam Óraszám 

Szabó Éva 4. magyar 1 óra 

Szabó Éva 3. magyar 1 óra 

Málovicsné Tánczos Irén 1. magyar 1 óra 

Kőhalmi Erika 1. matematika 1 óra 

Márkus Judit 2. magyar 1 óra 

Márkus Judit 2.matematika 1 óra 

Horváthné Csőre Ildikó 3. matematika 1 óra 

Bedőné Fatér Tímea 6.,8. magyar 2 óra 

Lukács Letícia 8. angol 1 óra 

Haszillóné Kovács Andrea 4. matematika 1 óra 

Gergely Iván 5-8. osztály 

BTMN fejl. 

4 óra 

 

(BTM, SNI) gyermekekkel való foglalkozások: 

 az alsó tagozaton a fejlesztéseket az osztályban tanító pedagógusok végzik  

 a felső tagozaton fejlesztő pedagógus: Gergely Iván 

A Nevelési Tanácsadó javaslata alapján végzi munkáját. 

A folyamatos fejlesztésre szoruló BTM-s gyermekek száma 16 fő, SNI-s gyerekek száma 

12fő.SNI-s tanulóinkat gyógypedagógus fejleszti megbízási szerződés alapján. A foglalkozások 

időpontját a gyógypedagógusokkal történt egyeztetés alapján határoztuk meg. 

Feladatok: 

 Kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel. 

 BTM-es gyermekek folyamatos segítése. 

 Kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval. 

HH-s és HHH-s tanulók való foglalkozás: 

 folyamatos fejlesztés koordinálása, 

 tanulók magatartásának, tanulmányi munkájának, ellátottságának követése, 

 szükség esetén konzultáció a szülőkkel, szaktanárokkal, osztályfőnökkel, 

 esetlegesen családlátogatás megszervezése, 

 a szülők időbeni értesítése a határozatok lejártáról, illetve az ügyintézés menetéről, 

 kapcsolattartás a TÁMASZ szolgálattal. 
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4. Kockázati tényezők a tanévben: 
 

 

Infrastruktúrához (tárgyi 

erőforráshoz) 

köthető 

Humán erőforráshoz 

köthető 

Mérsékelt, alacsony 

bekövetkezési valószínűségű 
 

1.Egy fél státuszhely híján a 

tanév elejétől fogva a 

pedagógusok kötött 

munkaidejének neveléssel-

oktatással lekötött része heti 

26 óra. A pedagógusok 

terhelése magas, így a kiégés 

kialakulhat. 

Emiatt kiemelt vezetői 

feladat: 

Az alkalmazottakkal való 

napi szintű párbeszéd. 

A dolgozói jelzésekre való 

azonnali reagálás. 

A dolgozók lehető 

legszélesebb körének 

bevonása a döntések 

előkészítésébe, a döntések  

meghozatalába és 

végrehajtásába. 

Közösségi programok 

szervezésének támogatása. 

2.A nevelőtestületbe sok új, 

fiatal, pályakezdő pedagógus 

került. Az ő integrálásuk a 

testületbe mérsékelt 

kockázati tényezőt jelent. 

Emiatt kiemelt vezetői 

feladat: 

Az információ 

áramlás zavartalanságának 

biztosítása a vezetés s a 

tantestület tagjai között. 

Kölcsönös óralátogatás 

lehetőségének biztosítása a 

tantestület tagjai számára. 

A fiatal kollégák 

támogatása, szakmai 

segítsége tapasztalt kollégák 

által. 
 

Egyéb kockázati tényező nem veszélyezteti az idei tanévet. 
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5. Kapcsolatrendszer 

 

Az iskola és a családok, a szülői szervezet kapcsolata: 

Az iskola aktívan működő szülői testületét az osztályokból delegált szülők alkotják. Évente 

legalább 2-szer tartanak összejövetelt, amelyen az iskola vezetőségének egyik tagja is jelen van. 

Vezetője: Soós Ibolya 

A szülőkkel való kapcsolattartás módjai: 

Elektronikus levelező rendszerek kialakítását kezdjük el ebben a tanévben. Honlapunk 

folyamatos frissítésével, interaktívvá tételével törekszünk a naprakész információáramlást 

biztosítani. Nyárbúcsúztató délután 2018.09.02. 

Feladat/esemény Felelős 

Szülői értekezletek, fogadó órák Igazgató-helyettes, osztályfőnökök 

Iskolai rendezvények, ünnepélyek Igazgató, szervezők 

Nyílt nap Igazgató-helyettes, munkaközösség-vezetők 

Családlátogatás Gyermekvédelmi felelős, osztályfőnökök 

 

Szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai: 

2017. 09. 11. 16.30 óra Szülői értekezlet 1. osztály 

2017. 09. 18. 16.30 óra Szülői értekezlet 2-8. osztály 

2017. 11. 14. 16.30 óra Fogadó óra 

2017. 12. 11. 16.30 Pályaválasztási szülői értekezlet 

2018. 02. 12. 16.30 óra Szülői értekezlet 

2018. 04. 24. 16.30 óra Fogadó óra 

Fogadóórák: Fogadó órát a tanév folyamán 2-szer novemberben és áprilisban tervezünk, 

egyéni fogadóórák hetente bejelentkezés alapján. 

 

A fenntartóval való kapcsolattartás: 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében a fenntartóval, a Zalaegerszegi 

Tankerületi Központtal a Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola az intézmény vezetője révén 

állandó munkakapcsolatban van.  

A kapcsolattartás tartalmi elemei: 

 szakmai irányítás,  

 gazdasági ügyintézés,  

 elvi útmutatások,  
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 koordinálás és segítségnyújtás. 

A kapcsolattartás módjai: 

 vezetői munkamegbeszélések, 

 személyes beszélgetések, 

 elektronikus és postai levélváltás, 

 egyéb érintkezési formák. 

 

Szakmai kapcsolatok: 

Az iskola nevelőtestülete arra törekszik, hogy élő szakmai kapcsolatai alakuljanak ki a területi 

közelségben működő iskolákkal, és azokkal a szakmai szervezetekkel, akik meghatározó 

szerepet játszanak az iskola pedagógiai programjának kialakításában.  

Partner 

megnevezése 

Együttműködési 

terület 
Kapcsolattartó Elvárt eredmény 

A Söjtöri 

Gyermekekért 

Alapítvány 

A tanulók 

tanulmányi, sport és 

kulturális 

tevékenységének 

támogatása. Közös 

pályázatok 

elkészítése. 

Tánczosné 

Blaskovics Erika 

A tanulók az 

alapítvány 

segítségével 

különböző 

programokra jutnak 

el. 

A környék iskolái 

(Tófej, Bak, 

Bocfölde, Bagod) 

Szakmai 

együttműködés 

Óraadók áttanítása 

Tánczosné 

Blaskovics Erika 

Az intézmény szakos 

ellátottsága javul, 96 

%-os. 

Az intézmény 

beiskolázási 

körzetének 

önkormányzatai. 

(Söjtör, 

Pusztaszentlászló) 

Ünnepélyek, 

kulturális programok 

közös rendezése.  

Tanulóink 

önkormányzati 

járművel való 

szállítása. 

Az intézmény 

vezetői, az integrált 

Közösségi Ház 

munkatársai. 

Színvonalas ünnepi 

műsorok szervezése.  

Tanulóink olyan 

iskolákba is el tudnak 

jutni, ahol a 

tömegközlekedés 

nem megfelelő.  

Az önkormányzatok 

ellenszolgáltatás 

nélkül szállítják 

tanulóinkat. 
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6. A tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai 
 

A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok 

 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása. 

 A költségvetési fegyelem betartása. 

 A Nemzeti Köznevelési Törvény alapelveinek érvényesítésére a megjelenő rendeletek 

alkalmazása. 

 A 2018-as minősítési eljárásokra, ill. a minősítő vizsgára való eredményes felkészülés. 

 A pedagógiai program színvonalas megvalósítása. 

 

Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a NAT és az EMMI rendeletekből fakadó 

feladatok: 

Törvényi elvárás Feladat Felelős Határidő 

Minden évfolyamon a 

Köznevelési Törvény 

érvényesítése 

229/2012.(VII.) 

Korm.rend. 

Óratervek, óraszámok, 

tantárgyfelosztás, 

tervezési, szervezési 

feladatok 

Intézményvezető 

Intézményvezető-

helyettes 

2017. augusztus 24. 

folyamatos 

Az etika/ hit és 

erkölcstanoktatás 

megszervezése 

2011. évi CXC. 

törvény „a nemzeti 

köznevelésről” (Nkt.) 

35. § , 97. § (7) és a 

20/2012. (VIII. 31. ) 

EMMI rendelet 14. §, 

15. § szerint az 

etika/hit- és erkölcstan 

oktatás megszervezése 

kötelező.  

Egyeztetés 

felekezetekkel, 

órarendi egyeztetések, 

terembeosztások 

A párhuzamosan folyó 

órákhoz a hely 

biztosítása egyre 

nehezebb feladat. A nyár 

végén egy nagyméretű 

terem kettéválasztásával 

sikerült egy kis kuckót 

kialakítani a 

kiscsoportos 

foglalkozások 

megtartására. 

Intézményvezető- 

helyettes 

Horváthné Lukács 

Judit 

Málovicsné Tánczos 

Irén, Klujber László 

2017. 

szeptember 1. 

Köznevelési törvény 

alapján a mindennapos 

testnevelés 

megszervezése 

minden évfolyamon. 

20/2012.(VIII.31.) 

EMMI 141§ 

Mindennapos 

testnevelés, 

azon belül az úszás,  

megszervezése, 

megjelenítése a 

tantárgyfelosztásban, 

órarendben, 

tanmenetekben. 

Intézményvezető-

helyettes, 

Osztályfőnöki 

munkaközösség 

vezető, 

Testnevelő 

2017. 

augusztus 25 

A helyi tantervek, új 

tankönyvek, OFI által 

A választott Intézményvezető 

Munkaközösség 

2017. 

szeptember 
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ajánlott tanmenet 

alapján saját 

tanmenetek 

elkészítése 

110/2012.(VI.4) 

Korm. rend. 

tankönyveknek, a helyi 

tantervnek megfelelő 

tanmenetek 

elkészítése, ellenőrzése 

jóváhagyása. 

vezetők 15. 

 

Nkt. 86§ 

Pedagógiai szakmai 

ellenőrzés 

megszervezése 

20/2012 (VIII.31.) 

EMMI 57. pont 145§- 

A pedagógiai szakmai 

ellenőrzésekre való 

felkészülés, szervezései, 

adminisztrációs 

feladatok 

ellátása 

Intézményvezető 

BECS csoport 

OH terv 

szerint 

326/2013. (VIII. 30.) 

és 235/2016.(VII:29) 

A pedagógus 

életpályamodell 

A minősítési látogatások 

megszervezése, 

adminisztrációs 

feladatok 

ellátása 

Intézményvezető OH terv 

szerint 

A pedagógus 

életpályamodell 

Felkészítés a pedagógus 

II. fokozatba lépésre, 

minősítő vizsgára 

Intézményvezető 

Szakértő kollégák 

Kiemelten 

novemberig, 

látogatás 

időpontjáig 

Nkt. 27.§ alapján a 

foglakozások 16 óráig 

tartanak 

A tanulószobai ellátás 

megszervezése, 

szakkörök, foglakozások 

tervezése, beindítása 

Kérvények elbírálása 

Igazolások kiadása 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

Osztályfőnöki 

munkaközösség 

vezető 

Osztályfőnökök 

 

2017.szeptember 15. 

 

235/2016.(VII.29) 

Korm. rendelet 

326/2013. (VIII. 30.) 

17.§ módosításáról 

A pedagógus 

munkaidejének 

tervezése, beosztása 

Tantárgyfelosztásban 

érvényesíteni a feladattal 

kötött időt. 

Munkaidő le nem kötött 

részének feladatainak 

meghatározása. 

A kötött munkaidő 

megtervezése, 

szervezése, 

elkészítése 

Munkaidő nyilvántartás 

megszervezése 

ellenőrzése 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettesek 

2017.szeptember 4. 

20/2012 (VII.31.) 

EMMI 79§ 

OKÉV mérés, 

idegen nyelvi, mérés 

megszervezése. 

Országos pedagógiai és 

idegen nyelvi mérések 

lebonyolítása, javítás 

Dr Jandóné Bapka 

Katalin 

14/2017.(VI.14.) 

EMMI rendelet szerint 

Nkt. 80.§ (9), 20/2012. 

EMMI 81§ alapján a 

tanulók fizikai 

állapotának mérése 

A méréshez szükséges 

feltételek megteremtése. 

a NETFIT program 

teljesítése az 3-4. 

évfolyamon 

Intézményvezető 

Testnevelők felső 

tagozat 

14/2017.(VI.14.) 

EMMI rendelet szerint 

 

A tanév folyamán a változások, törvényi előírások folyamatos figyelemmel követése és 

alkalmazása továbbra is kiemelt feladat. 
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Felelős: intézményvezető, iskolavezetőség tagjai. 

Határidő: folyamatos. 

A tanév kiemelt feladatai: 

 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott kötelező felszerelések 

biztosítása.  

 A színvonalas nevelő- oktató munkához szükséges tárgyi feltételeket bővíteni, 

korszerűsíteni kell. 

 Anyagok (technika, technika- életvitel) biztosítása a változatos munkaformák 

alkalmazásához. 

 Az intézmény lemorzsolódási átlagának csökkentése: 

 Prevenció(megelőzés) segítségével: olyan intézkedésekkel, melyek célja, hogy 

még a probléma kialakulása előtt csökkentse a korai iskolaelhagyás kockázatát. 

 Intervenció (beavatkozás) segítségével: olyan beavatkozó intézkedésekkel, 

melyek célja, hogy egyéni vagy csoportos szintű támogatásokkal próbáljuk 

elkerülni a lemorzsolódást. 

 Testvériskolai kapcsolatok ápolása. 

 EFOP-1.3.9-17az Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása"Iskola és civil 

szervezet együttműködése a söjtöri gyerekekért" című pályázat megvalósításának 

előkészítése, elindítása. 

 EFOP-1.8.5-17 Élet a főzeléken túl-menő menza Söjtörön című pályázat 

megvalósításának előkészítése. A pályázatot A Söjtöri Gyermekekért Alapítvány  

nyújtotta be. 

 Az iskolai alapdokumentumok módosítása a törvényi változások tükrében (PP, SZMSZ, 

Házirend) 

 Színes munkaformák használata, tanulóink motiválása 

 Közösségi programok szervezéséhez a közösséghez tartozás, a közösségért való 

felelősségvállalás erősítése,DÖK 

 A kerettanterv szerinti úszásoktatás megvalósítása harmadik és ötödik évfolyamon 

A tanév kiemelt feladatainak megvalósítása az intézmény vezetése és valamennyi 

pedagógus feladata. 
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Intézményi elvárások: 

A külső elvárások és az előző tanév értékelése során az alábbi, nevelő-oktató munkához 

kapcsolódó feladatok elvégzését tűzte ki célul pedagógusaink közössége, az alábbi intézményi 

elvárásokat tartjuk munkánkban elsődlegesnek: 

Elvárások, feladatok Felelős/Érintett 

Megvalósítás mikéntje 

Idő, célok, tervezett 

eredmények tanév 

végére, az 

eredményesség 

mutatói 

Az iskolai infrastruktúra 

fejlesztése a fenntartó 

támogatásával.  

IKT eszközök széleskörű 

használata.  

Az egészséges, hasznos 

internethasználat erősítése. 

A veszélyekkel való szembesítés 

– megfelelő, hatékony 

formában. 

Az infokommunikációs 

lehetőségek kihasználása. 

Pedagógusok képzése. 

Eszközellátottság fejlesztése. 

Felelős: intézményvezető, KLIK, 

A tanulók, kollégák 

több lehetőséget 

használnak az 

eddigieknél (tábla, 

projektor, 

programok, online 

csatornák) 

 

Hospitálások, látogatások 

rendszeresebbé tétele 

(tanévenként 3 tanóra vagy 

foglakozás) 

Felelős: Intézményvezető helyettes, 

valamennyi nevelő 

folyamatos 

Tantárgyi elégtelenek 

számának visszaszorítása. 

Matematika, magyar 

kompetenciaterület 

erősítése. 

Tanulás tanítása 

A tanulási nehézségek korai 

szűrése, korrigálása. 

Motiváló, differenciált 

feladatok. 

Felelős: Osztályfőnökök, 

szaktanárok, nevelők 

 

Javulnak az 

eredmények az előző 

évekhez 

képest. 

Mérések részletes 

kiértékelése, abból 

főként a 6. 

évfolyamos OKÉV 

mérés 

eredményéből tervek 

készítése. 

Szakköri tevékenység 

bővítése. 

A művészeti nevelés és a 

sport.(dráma, 

sportrendezvények) 

színvonalának megtartása. 

Művészeti programok 

szervezése (múzeum, színház). 

A mozgás, a kreativitás 

megjelenése minél több 

tantárgyban. Projektek, IKT 

eszközök. Szakkörök biztosítása. 

Felelős: Intézményvezető, 

szaktanárok 

Sikeres művészeti hét 

megszervezése. 

Neveltségi szint 

emelkedése a 

dráma foglalkozások 

hatására, a sport 

kitartásra, 

együttműködésre, 

fegyelemre 

nevelő hatása miatt. 

Kiemelkedő sport 

eredmények elérése. 

Hatékony prevenció, az 

osztályfőnökök 

Agressziókezelő, 

konfliktuskezelő, érzékenyítő 

programjaink növelése. 

Kapcsolat felvétele 

civil szervezetekkel, a 
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ifjúságvédelmi 

tevékenységének erősítése. 

Egymás problémáira 

érzékenyebbé váljanak a 

tanulók. 

Odafigyelő, empatikus 

pedagógus attitűd. 

Következetes szabály 

betartatás, betartatása. 

A tanulók minél jobb 

megismerése, beszélgetések. 

Kapcsolattartás a családokkal. 

Felelős: osztályfőnökök, gyermek- 

és ifjúságvédelmi felelős 

közösen tervezett 

programok 

megvalósulása. 

Kevesebb kirekesztés, 

kevesebb konfliktus 

a diákok között. 

A lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók 

számának csökkentése, 

képességeik fejlesztése, a 

hátrányaik csökkentése. 

Egyéni tanulási utak 

támogatása. 

BTM, SNI tanulók fejlesztésének 

koordinálása, fejlesztési 

javaslatok beillesztése a tanítási 

órákba. Differenciálás, egyéni 

szükségletek elvének fokozott 

alkalmazása. 

Folyamatos visszajelzés kérése 

a tanulási folyamatról. 

Támogató, célmeghatározó 

differenciált értékelési 

gyakorlat kialakítása. 

Pozitív támogató légkör alakítása 

Folyamatos fejlesztő 

foglalkozások.  

Lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók különös figyelemmel 

kísérése. (Nkt. 94.§ (4) bekezdés) 

Felelős: osztályfőnökök 

munkaközösség-vezetők, 

szaktanárok, nevelők 

 

Az osztályfőnök 

koordinálásával az 

egy 

osztályban tanítók 

együttműködnek a 

tanuló fejlesztésében. 

Javul a tudatos tervező 

munka a 

fejlesztendő 

tanulókkal 

kapcsolatosan. 

Aktuális, részletes, 

személyre szóló 

fejlesztési tervek 

készülnek. 

Motiváltabb tanulók. 

Fejlődés az elmaradt 

képességekben. 

Tehetséggondozás 

keretében, 

versenyekre készítjük 

a tanulókat. 

ÖKO iskola program 

erősítése, az egészség 

megőrzését, a tudatos 

környezetvédelmet szolgáló 

szabadidős programok 

szervezése. 

A tanév munkatervében szereplő 

ÖKO programok maradéktalan 

megvalósítása. 

Az egészségtudatos nevelés 

erősítése a mindennapokban. 

Gyümölcs program, szelektív 

gyűjtés támogatása. 

Felelős: intézményvezető, 

ÖKO programfelelős 

A diákok 

környezettudatosabb 

magatartást 

mutatnak. 

Derűs, közösségi 

élményekben 

gazdag iskolaéletet 

szervezünk. 

A gyerekek aktívabb 

bevonása a saját programjaik 

szervezésébe. 

Közösségépítő tevékenységek 

kínálatának bővítése. 

Tehetséggondozási, 

felzárkóztatási lehetőségek 

biztosítása. 

A tanulók részesei legyenek a 

programok előkészítésének, 

szervezésének, lebonyolításának, 

önálló tevékenységek ösztönzése, 

aktivitás növelése (DÖK 

munkájának erősítése). 

Motiváltabb tanulók. 

7. osztályra többen 

maradnak az 

intézményben. 
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Tanulók ötleteinek, javaslatainak 

beépítése munkánkba. 

Felelős: osztályfőnökök 

Kapjon kiemelt szerepet az 

angol és a német 

nyelvtanulás. 

Beszédközpontú oktatás kialakítása. 

Csoportbontásos oktatás. 

Angol, németest szervezése. 

Korrepetálás, fejlesztés 

biztosítása. 

A tehetséges tanulók további 

fejlesztése, értékelése. 

Iskolai szintű angol, német vizsgák. 

Felelős: munkaközösség, 

szaktanárok 

A tanulók bátrabban 

beszélnek.  

Sikeres középiskolai 

felvételi. 

Szülői elégedettség. 

Tanítási órák magatartásának 

javítása, tanulási morál 

javítása. 

Motiválás, munkaformák 

változatosságának megjelenése. 

Rendszeres ellenőrzés, értékelés a 

tanítási órákon. 

Folyamatos magatartásai versenyt 

hirdetünk a felsőben a tanítási 

órákon, amelyet havonta 

iskolagyűlésen értékelünk. 

Folyamatos óralátogatások (BECS). 

Rendezvényekre való készülés 

esetén a tanórák kisebb hányad 

sérüljön, mint az előző tanévben. 

Egymás problémáira, elfogadására 

érzékenyebbé tétel, 

(beszélgetésekkel, 

drámafoglalkozással, közösségi 

programokkal). 

Nyugodt tanítási 

feltételek biztosítása. 

Tehetséggondozás Versenyekre készítjük fel, kihívást 

jelentő feladatokkal terheljük a 

jobb képességű tanulóinkat. 

Motiváltabb diákok, 

sikeres felvételi 

eredmények. Jó 

helyezések 

versenyeken. 

 

 

Mérés, értékelés a tanév folyamán 

Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje  

Az iskola pedagógiai programja szerint a tehetséggondozás a sokszínű tevékenykedtetésben 

valósul meg, ezért a hagyományos tanulmányi versenyekre való felkészítést is kiemelt 

feladatnak tekintjük. 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi 

ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját:  

 javítóvizsga: augusztus utolsó hete  

 osztályozó vizsga: a félévi és a tanítási év végi osztályozó értekezlet előtti héten  
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 pótló vizsga: egyedileg meghatározott időpontban  

 különbözeti vizsga: egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján  

Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

Olvasási készségek mérése az alsó tagozaton minden osztályban: kifejező hangos, olvasás év 

elején és év végén. 

Határidő:  október közepe, május közepe 

Felelős:  szaktanárok,  

Matematika alapkészségek mérése 4-8. osztály 

Határidő:  október közepe, május közepe 

Felelős:  szaktanárok,  

Mérések, visszajelzési területek: 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer: 

 

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. 

Határidő: folyamatosan, illetve október 13 - december 01. 

Felelős:  Málovicsné Tánczos Irén 

A 7. osztályosok vizsgája: 

Határidő: 2018. május 11. 

Felelős: Szűsz János, Kiss László, Lukács Letícia, Bedőné Fatér Tímea 

Központi írásbeli felvételi eredmények összesítése, értékelése: 

Felelős:  Bedőné Fatér Tímea, Kiss László 

Határidő:  február vége. 

Beszámolás: 2018. április 30. 
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2017. májusi központi kompetencia mérések 6. és 8. osztályos eredményeit feldolgozzuk 

és értékeljük. 

Felelősök:  Dr Jandóné Bapka Katalin (6. és 8. osztály eredményeinek elemzése) 

Határidő: Az eredmények OM honlapján való megjelenését követő munkaértekezlet 

Központi OKÉV mérés 6. és 8. osztályokban: 

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. 

Időpontja:  2018. május 23. szerda 

Felelős: Dr Jandóné Bapka Katalin 

  Kőhalmi Erika 

A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérés 6. és 8. osztályban: 

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 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. 

Időpontja:  2018. május 16. 

Felelős:  Dr Jandóné Bapka Katalin 

 Lukács Letícia 

           Tánczos Viktória 
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A tanulók fizikai állapotának felmérése: 

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. évfolyam 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 Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe 

(NETFIT®). 

A méréshez szükséges eszközök az intézmény rendelkezésére állnak. A testnevelést tanító 

pedagógus a mérésre felkészítő továbbképzést elvégezte. 

Időpont:  2018. január 9. – 2018.április 27. 

Felelős: Szűsz János 

  Kovács Viktória 

Szakmai ellenőrzés: 

2017. november 2. és 2018. február 28. között szakmai ellenőrzés keretében kell megvizsgálni 

a köznevelési információs rendszer (KIR) intézménytörzsi, személyi nyilvántartásában, 

valamint a 2017. októberi OSAP-jelentésben a köznevelési intézmények által nyújtott 

adatszolgáltatások, továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai 

támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató 

rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő megfelelését. A 

szakmai ellenőrzés lebonyolítását és koordinálását a Hivatal látja el. Az ellenőrzésről készült 

jelentést a Hivatal 2018. június 29-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. 

 

Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása: 

Pedagógusaink ellátogatnak a beiskolázási körzetünkbe tartozó óvodákba. Kapcsolatot építenek 

ki a leendő első osztályos gyermekekkel. Januárban tájékoztató szülői értekezletet tartanak a 

szülőknek.  

Lehetőséget biztosítunk a leendő első osztályos szülőknek óralátogatásokra a jövő évben első 

osztályt kezdő tanító nénik osztályában. 

Megrendezzük a „Iskolaváró” programot a leendő elsős gyermekek és szüleik számára március 

hónapban. 

Felelős:  Haszillóné Kovács Andrea, Szabó Éva 

Nyílt nap: 2018. március 23. 
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Az év folyamán nyílt napot tartanak kollégáink, amelyekre meghívják a szülőket. Meghirdetése 

az üzenő füzeten, honlapon keresztül történik. 

 

7. Pályaválasztás, továbbtanulás: 

 

Intézményünkben, ebben a tanévben is nagy hangsúlyt fektetünk a 7. és 8. évfolyamos tanulóik 

pályaválasztásának segítésére. Pályaorientációs foglalkozásokat tartunk, tájékozatókat, 

üzemlátogatásokat szervezünk és élünk a középiskolák által kínált nyílt napok látogatásának 

támogatásával. A 8. évfolyamosok pályaválasztási projektben vesznek részt, melynek 

keretében a középiskolák képviselői ellátogatnak intézményünkbe. 

 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2017/2018. tanév rendjéről 

szóló 14/2017.(VI.14.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szabályozza. Az ebben foglaltakat a 

nevelőtestület és az osztályfőnöki munkaközösség ülésén az igazgató ismerteti. A 

továbbtanulásért felelős kolléga és a nyolcadikos osztályfőnök a tanulók szüleivel való 

folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs 

feladatait. 

Az iskola igazgatóhelyettese rendszeresen ellenőrzi a határidők pontos betartását.  

A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az 

osztályfőnöki program tartalmazza. 

 

8. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 
 

Belső önértékelés, tanfelügyeleti ellenőrzés: 

Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre 

vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető 

önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan 

meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket 

tervezzen, a fejlesztési feladatait Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, 

önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a 

programok megvalósításának eredményességét. 

Az intézményi átfogó önértékelés része a pedagógus, a vezető és az intézmény önértékelése. 

Az átfogó önértékelés során, a pedagógus esetében a pedagóguskompetenciákra épülő nyolc 
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területen, a vezető esetében az intézményvezetői kompetenciákra épülő öt területen 

meghatározott elvárások teljesülésének megállapítása történik meg. Az intézmény önértékelése 

hét területen meghatározott elvárások alapján, a pedagógusokra és a vezetőre vonatkozó 

eredmények figyelembe vételével történik. 

Az intézmény az önértékelés során azt vizsgálja, hogyan tudott megfelelni saját céljainak, azok 

megvalósításában hol tart. 

A belső ellenőrzési csoport: 

 
vezető tagok 

Bedőné Fatér Tímea DrJandónéBapka Katalin 

Tánczosné Blaskovics Erika 

 

Az önértékelési csoport feladatai  

 A csoporttagok kiemelt szerepet kapnak az önértékelés előkészítésében és 

megtervezésében, a pedagógusok és a partnerek tájékoztatásában, valamint az öt évre 

szóló önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésében.  

 Az intézményi önértékelés során többféle adatgyűjtő eszközt használ az intézmény. A 

szakszerűség és az időgazdálkodás szempontjából is hasznos a kollégák bevonása az 

önértékelés lebonyolításába, ennek módját az éves önértékelési tervben kell rögzíteni, 

de a bevont kollégák felkészítése és folyamatos támogatása az önértékelési csoport 

feladata.  

 Az értékelésben részt vevő pedagógusok az Oktatási Hivatal által működtetett 

informatikai támogató felületen rögzítik a tapasztalatokat, tényeket, adatokat, melyek 

alapján az értékeltek megfogalmazzák, és a felületen rögzítik saját önértékelésüket. Az 

önértékelési csoport a felületen és a valóságban is nyomon követi a folyamatot, 

gondoskodik az önértékelés minőségbiztosításáról.  

 

Az önértékelési feladatok megoszlanak a nevelőtestület tagjai között, mivel az értékelést ugyan 

maguk az értékeltek végzik, de az adatgyűjtés (óralátogatás, dokumentumelemzés, interjúk 

felvétele, szükség esetén a kérdőíves felméréshez kapcsolódó adatrögzítés) egyes 

részfeladataiba az éves munkaterv részeként az önértékelési tervben további kollégák is 

bevonhatók. 

A 2017. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzési terv: 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 
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30.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdésének megfelelően az oktatásért felelős miniszter – az 

Oktatási Hivatal javaslata alapján - döntött a 2017. évben minősítési eljárásban részt vevő 

pedagógusok és intézmények köréről. 

1. Intézményünkből a 2017. évi pedagógus minősítési tervbe bekerült pedagógusok:  

 Horváthné Csőre Ildikó 2017. 10. 13. 

 Márkus Judit minősítés 2017.02.10.  

 Málovicsné Tánczos Irén 2017.10.27. 

Márkus Judit minősítésére 2017.02.10-én került sor. Minősítése 95% megfelelt.  

A másik két kolléga minősítése az ősz folyamán történik. 

A lezajlott ellenőrzések tapasztalatait a belső értékelési csoport beépíti a következő ötéves 

intézkedési tervbe. 

2. Intézményünk bekerült a 2017. évi ellenőrzési tervbe. Az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés időpontja 2017. október 5. 

A belső ellenőrzési csoport éves munkaterve az iskola munkatervének mellékletét képezi. 

9. A minőségfejlesztési munka tervezése 
 

A minőségfejlesztés számunkra a saját működésünk  

 folyamatos kontrolálását,  

 az azzal kapcsolatos reflexiók gyűjtését és feldolgozását,  

 folyamatos fejlesztését jelenti.  

A helyzetelemzés alapján erre a tanévre következő, egész tanévet átfogó fontos feladatokat tűztük 

ki magunk elé. 

Sz. Esemény, téma Felelős Elvárt eredmény 

1. Az intézmény 

alapdokumentumainak 

felülvizsgálta  
 

intézményvezető A nevelőtestület a működési 

tapasztalatok birtokában 

elemzi, szükség szerint 

módosítja az iskola 

pedagógiai programját, 

szervezeti és működési 

szabályzatát, házirendjét, 

továbbképzési programját.  

2. Az információ áramlás 

zavartalanságának biztosítása a 

vezetés s a tantestület tagjai között.  

 

intézményvezető Intézményi szintű email 

rendszer működtetése  

Iskolai honlap működtetése, 

aktuális információk 

megjelenítése pedagógusok, 

szülők, diákok számára.  
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Heti szinten személyes 

beszélgetés minden 

dolgozóval.  

3. Kölcsönös óralátogatás 

lehetőségének biztosítása a 

tantestület tagjai számára.  

 

intézményvezető Minden pedagógus 

félévente legalább 2 órát 

látogasson meg valamelyik 

kollégájánál. 

Minden pedagógus 

félévente legalább egy 

óráját mutasson meg 

valamelyik kollégájának  

4. Az infrastruktúra működésének napi 

szintű ellenőrzése, az esetlegesen 

felmerül hibajelensége azonnali 

jelzése a fenntartónak.  

intézményvezető Hibajelző „füzet” (ez lehet 

digitális) működtetése a 

felmerülő problémák 

jelzésére, illetve a 

visszajelzésre.  

5. Az alkalmazottakkal való napi szintű 

párbeszéd.  

A dolgozói jelzésekre való azonnali 

reagálás.  

 

intézményvezető Hetente legalább 2 

alkalommal minden 

dolgozóval személyes 

beszélgetés  

Minden dolgozói jelzésre 

megtörténik a vezetői 

reakció  

6. A dolgozók lehető legszélesebb 

körének bevonása a döntés 

előkészítésbe, a döntések 

meghozatalába és végrehajtásába.  

 

intézményvezető Minden vezetői döntés előtt 

megtörténik a dolgozói 

javaslatok begyűjtés  

Minden vezetői döntés után 

megtörténik a dolgozók 

tájékoztatása  

7. Közösségi programok szervezésének 

támogatása.  

 

intézményvezető Félévente legalább egy 

közösségi program 

megszervezése  

 

10. Személyi feltételek biztosítása, pedagógus továbbképzés: 

 
A pedagógusok adatai: 

Nyári változások a személyi feltételek területén: 

A 2017/2018-as tanévben szakos ellátottságunk nem teljes. A 7-8. évfolyamon a fizika, rajz és 

az 5. évfolyamon a matematika tantárgyat nem a jogszabályban előírt végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkező pedagógusok látják el. Így az intézmény szakos ellátottsága 96 

%-os. 

Az intézmény által meghirdetett fizika-bármely szakos pedagógus álláshelyre sajnos nem 

érkezett pályázat. Erre az állásra a januárban mesterszakon végző, jelenleg pedagógiai 

asszisztensként dolgozó kollégánkat alkalmaztuk, Kovács Viktóriát. Ő elsősorban a délutáni 
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foglalkozások vezetésében kap feladatot és a diák-önkormányzat munkáját segíti. A pedagógiai 

asszisztens állásra Kocsis Norbertet alkalmazzuk.  

A német-bármely szakos meghirdetett állásra három jelentkező volt. Közülük Tánczos Viktória 

német-angol szakos pedagógus pályázatát támogattuk. Ő félállású pedagógusként heti 13 

órában látja el a német tantárgy tanítását. A matematika tantárgy tanítását továbbra is óraadó 

alkalmazásával oldjuk meg a 6-8. osztályokban.  Az óraadó heti 10 órában alkalmazható 

megbízási szerződéssel.  Intézményünkben az 5-8. osztályos ének tantárgyatheti 3 órában a 

Bagodi Fekete István Általános Iskola alkalmazásában álló pedagógusHalász Istvánné, míg az 

6-8. osztályos technika tantárgyat heti 2 órában a Bocföldei Általános Iskola pedagógusa 

Szanati Ferenc tanítja. Ők több intézményben látnak el oktatási feladatokat. Kollégánk Gergely 

Iván informatika tantárgyat tanít a Bocföldei Általános Iskolában heti 2 órában.  

Az osztályfőnökök, a munkaközösség- vezetők és a diák-önkormányzatot segítő pedagógusok 

óra kedvezményben részesülnek.  

Dolgozói létszámadatok: 

Pedagógusok száma:       15 fő 

- igazgató         1 fő 

- igazgatóhelyettes        1 fő 

- tanító          5 fő 

- tanár           8 fő 

A nevelőtestület beosztása: 

Tánczosné Blaskovics Erika   igazgató 

Dr Jandóné Bapka Katalin   igazgatóhelyettes 

Málovicsné Tánczos Irén    tanító, 1. osztály ofő. 

Klujber László    tanár, tanító, 5.osztály ofő. 

Márkus Judit    tanító, 2. osztály ofő., 

Tánczos Viktória    tanár 

Haszillóné Kovács Andrea   tanár, tanító 4. osztály ofő. 

Horváthné Csőre Ildikó   tanító, 3. osztály ofő., munkaközösség vezető 

Lukács Letícia    tanár, 

Szűsz János     tanár, 7. osztály ofő. 

Bedőné Fatér Tímea   tanár, BECS csoport vezetője 

Kőhalmi Erika    tanító, 8. osztály ofő., munkaközösség vezető 

Gergely Iván    tanár 

Szabó Éva     tanító,  

Kovács Viktória    tanár, DÖK segítő 

Kiss László     tanár, óraadó, matematika (megbízási szerződés) 
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Halász Istvánné    tanár, óraadó ének 

Szanati Ferenc    tanár, óraadó technika 

Csányiné Rácz Eszter   gyógypedagógus (megbízási szerződés) 

Gálné Hóbor Tímea    gyógypedagógus (megbízási szerződés) 

Kocsis Norbert    pedagógiai asszisztens 

Az intézményben dolgozók munkaköri feladatai külön munkaköri leírással szabályozottak, 

melyek összhangot képeznek a belső működés feltételeit szabályzó törvényekkel, 

jogszabályokkal. A munkaköri leírás kiegészítéseként szabályozzuk a pedagógusok 

intézményben tartózkodásának rendjét, melynek alapját a tanévre érvényes tanügyi 

dokumentumok képezik. 

A gyógypedagógus és logopédus kollégák a Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

és EGYMI –vel kötött megbízási szerződés alapján fejlesztik SNI-s diákjainkat. 

Munkacsoportok: 

Osztályfőnöki munkacsoport: 

Kőhalmi Erika vezető tagok 

 Málovicsné Tánczos Irén 

Márkus Judit 

Horváthné Csőre Ildikó 

Haszillóné Kovács Andrea 

Klujber László 

Szűsz János 

Bedőné Fatér Tímea 

DrJandónéBapka Katalin 

Kovács Viktória 

 
Környezeti munkacsoport: 

 

Horváthné Csőre Ildikó vezető tagok 

 Málovicsné Tánczos Irén 

Márkus Judit 

Szabó Éva 

Szűsz János 

Klujber László 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Tánczos Viktória 

Gergely Iván 

Lukács Letícia 

Haszillóné Kovács Andrea 

Kovács Viktória 

 

A munkaközösségek munkatervei a mellékletben találhatók. 

Segítő párok az osztályokban: 

osztály osztályfőnök segítő pár 

1. Málovicsné Tánczos Irén Gergely Iván 
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2. Márkus Judit Tánczosné Blaskovics Erika 

3. Horváthné Csőre Ildikó Tánczos Viktória 

4. Haszillóné Kovács Andrea Szabó Éva 

5. Klujber László Lukács Letícia 

6. DrJandónéBapka Katalin Horváthné Lukács Judit 

7. Szűsz János Bedőné Fatér Tímea 

8. Kőhalmi Erika Kovács Viktória 

 

Pedagógiai munkát segítő      2 fő 

- iskolatitkár      1 fő 

- pedagógiai asszisztens    1 fő 

Technikai dolgozók:      3,5 álláshelyen 

- karbantartó       1 fő 

- takarító      2,5 fő 

Közfoglalkoztatott alkalmazásával igyekszünk a felmerülő feladatokat megoldani. Évek óta 

alkalmazunk egy közfoglalkoztatott takarítónőt. 

 

Tervezett pedagógus és tantestületi továbbképzések: 

Lehetőség szerint ingyenes képzéseket ajánlunk, a helyettesítést, óracserét alkalmakként 

biztosítjuk. Számítunk a POK támogató szervezőmunkájára a képzések szervezésében. A civil 

szférából érkező ajánlatokat közvetítjük kollégáinknak (múzeumok, egyesületek képzései).  

Figyelemmel kísérjük a pedagógusok továbbképzési rendjében történő esetleges központi 

változásokat és igyekszünk alkalmazkodni ahhoz. 

Minden pedagógus kollégánk a 7 éves továbbképzési ciklusát részarányosan teljesíti. 

Előtérbe helyezzük az alábbi témakörök képzési lehetőségeit:  

 Továbbképzések a Nemzeti Köznevelési Törvény változásaihoz, és az 

kerettantervhez kapcsolódva.  

 Tanulás irányítási módszerek bővítése.  

 Tanulás tanítása.  

 Közösségfejlesztés, konfliktuskezelési technikák elsajátítása.  

 ÖKO tartalmak gazdagítása.  

 Fejlesztő értékelés metodikájának fejlesztése.  

 Testnevelés módszertani képzések, Net-fitt programcsomag alkalmazása.  

 Felkészítés a minősítő vizsgákra, portfólió készítésre.  

 Intézményi önértékelés készítése.  

 Pedagógusok mentálhigiéné karbantartása.  

 KRÉTA e-Learning továbbképzések 
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Házon belül kollégáink egymás óráinak látogatásával szeretnék módszertani kultúrájukat 

színesíteni. 

Intézményünk A Söjtöri Gyermekekért Alapítvány támogatásával pályázott az EFOP 1.3.9-17 

az Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása c. felhívásra. A pályázat része a 

pedagógusok felkészítése a programok lebonyolítására. A programban az iskola teljes 

nevelőtestülete -15 fő- számára 2 képzést terveztünk be.  

Az egyik továbbképzés a „H2O, hátrányos helyzetűek oktatási programja: a Stanford Egyetem 

által kidolgozott Complex Instruction tanítási eljárás hazai körülményekre adaptált Komplex 

Instrukciós Program”. A továbbképzési program akkreditált, alapítási engedélyének száma: 

23/391/2015.Tervezett időtartama: 3x30 óra (90 óra).  

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők olyan speciális kooperatív, csoportmunkán alapuló 

tanítási eljárást sajátítsanak el, amely lehetővé teszi a pedagógusok számára a magas szintű 

pedagógiai munkát olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és 

kifejezőkészség tág határok között mozog. Különös tekintettel - a tanulói kompetenciák 

fejlesztésére, a hátrányos helyzetű tanulók státuszkezelésére, a gondolkodásfejlesztésre és a 

tehetségek azonosítására, a gyerekek és a szülők kölcsönös együttműködésének fejlesztésére. 

A tematika releváns része a táblajátékok, logikai játékok készítése, használata; a különböző 

generációk közti hatékony és eredményes párbeszéd támogatása. Ez a vállalt kötelező 

tevékenységeinkhez a generációk párbeszéde, együttműködése végett minden ponton 

illeszkedik. A logikai és táblajátékok alkalmazásának elsajátítása a tanórán kívüli 

kompetenciafejlesztő tevékenységeinket támogatja, készíti elő.  

A másik választott továbbképzés egy érzékenyítő tréning, segítő foglalkozású szakembereknek 

a lelki és mentális egészség megőrzése, a burn out megelőzése céljából. 

Tervezett időtartama: 40 óra. A tréning nem akkreditált, tanúsítványt ad a résztvevők számára.  

A tréning célja a kiégés megelőzése, tudatosabb, odafigyelőbb, megértőbb és ezért hatékonyabb 

pedagógus személyiség fejlesztése. Ezáltal jobb légkör alakul ki a tantestületben, melyet a 

diákok és a szülők is érzékelnek majd. A tréning pozitív hatást gyakorol a résztvevők 

környezetében, családjában, munkatársi kapcsolataiban is. Segít abban, hogy a pedagógusok, 

akik személyiségükkel is dolgoznak, jobban odafigyeljenek saját magukra. Legyen lehetőségük 

„lelki karbantartásra”, egymás megismerésére. 

Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai 

Ezen a területen két fontos feladat adódik a 2017/2018-as tanévben. A dolgozók munkakörének, 

munkaköri leírásainak áttekintése, a tapasztalatok feldolgozása, esetleges módosítások 

megtervezése, illetve elvégzése.  
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11. Magasabb vezetők heti ügyeleti rendje: 
 

 

Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a vezetők intézményben való 

benntartózkodásának rendjét. 

Az intézmény vezetője vagy helyettese közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia 

abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű 

délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettese közül legalább 

egyikük hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között az intézményben tartózkodik. Egyebekben 

munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és 

időtartamban látják el. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes 

nevelő, a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola 

működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések 

megtételére. Amennyiben az igazgató vagy helyettese közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt 

egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a 

nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozó tudomására kell hozni.  

 

Vezetők heti ügyeleti rendje: 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

de. Tánczosné 

Blaskovics Erika 

Dr Jandóné 

Bapka Katalin 

Dr Jandóné 

Bapka Katalin 

Dr Jandóné 

Bapka Katalin 

Tánczosné 

Blaskovics 

Erika 

du. Dr Jandóné Bapka 

Katalin 

Tánczosné 

Blaskovics 

Erika 

Tánczosné 

Blaskovics 

Erika 

Tánczosné 

Blaskovics 

Erika 

Dr Jandóné 

Bapka Katalin 
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12. A belső ellenőrzés általános rendje 
 
Cél: 

- a munka összehangolása az iskolai intézményegységek és tagintézmények között 

- a tanfelügyeletre és minősítésre váró kollégák segítése 

- a helyi dokumentumok és értékek megismertetése az áttanító, ill. új kollégákkal 

- nem kötelező (választható) tanórai, valamint a tanórán kívüli foglalkozások ellátása 

Szakmai (pedagógiai, gyermekvédelem) Megvalósítás értékelése 

Terület Érintett 

korosztály 

Módszere, eszköze Ideje Felelős Keletkezett 

dokumentum 

Erősségek Fejlesztési 

irányok/célok 

Szakóra látogatások Az ellenőrzési 

tervbe bevont 

pedagógusok 

Óralátogatás folyamatos Belső 

ellenőrzési 

csoport 

Tapasztalatok 

rögzítése az 

inform. felületen 

  

Tanmenetek, óratervek, 

naplók, tanulói munkák, 

füzetek, dolgozatok 

Az ellenőrzési 

tervbe bevont 

pedagógusok 

Dokumentum- 

elemzés 

folyamatos Belső 

ellenőrzési 

csoport 

Tapasztalatok 

rögzítése az 

inform. felületen 

  

Pedagógus/, szülő, tanuló 

kapcsolata 

Az ellenőrzési 

tervbe bevont 

pedagógusok 

Megfigyelés, interjú folyamatos Belső 

ellenőrzési 

csoport. 

Tapasztalatok 

rögzítése az 

inform. felületen 

  

Tanórán kívüli 

tevékenységek 

Az ellenőrzési 

tervbe bevont 

pedagógusok 

Megfigyelés, 

Fogl.látogatás 

folyamatos Belső 

ellenőrzési 

csoport 

Tapasztalatok 

rögzítése az 

inform. felületen 

  

Egyéni 

fejlesztés/korrepetálás 

Az ellenőrzési 

tervbe bevont 

pedagógusok. 

Fogl.látogatás, 

tanulói 

eredményesség 

vizsgálata, 

dokumentumelemzés 

folyamatos Belső 

ellenőrzési 

csoport. 

Tapasztalatok 

rögzítése az 

inform. felületen 
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Tehetséggondozás Az ellenőrzési 

tervbe bevont 

pedagógusok 

Fogl.látogatás, 

tanulói 

eredményesség 

vizsgálata 

folyamatos Belső 

ellenőrzési 

csoport 

Feljegyzés   

Tanulói teljesítmények 

mérése 

Az ellenőrzési 

tervbe bevont 

pedagógusok 

Dokumentum- 

elemzés 

Félév, évvége, 

OKÉV mérés 

Belső 

ellenőrzési 

csoport. 

Értékelés, 

elemzés, 

fejlesztési terv 

  

Sportkörök, szakkörök Az ellenőrzési 

tervbe bevont 

pedagógusok. 

Fogl.látogatás folyamatos Belső 

ellenőrzési 

csoport 

feljegyzés  

 

 

Vizsgák Pedagógusok. 

Tanulók, 

Dokumentum- 

elemzés 

Év vége Belső 

ellenőrzési 

csoport 

Értékelés, 

elemzés, 

fejlesztési terv 

  

Oszt.fők. munkája Az ellenőrzési 

tervbe bevont 

pedagógusok 

Dokumentum- 

elemzés, 

óralátogatás, interjú 

Folyamatos Belső 

ellenőrzési 

csoport 

Tapasztalatok 

rögzítése az 

inform. felületen 

  

Ünnepélyek Rendezvényért 

felelős 

pedagógusok  

Megfigyelés Rendezvény után Ig., igh.,  feljegyzés   

Szülői 

értekezletek/fogadóórák 

Pedagógusok Látogatás, interjú Esemény után Belső 

ellenőrzési 

csoport 

Tapasztalatok 

rögzítése az 

inform. felületen 

  

 

Törvényességi (tanügy, humánerő, munkaidő, fegyelem, munka és tűzvédelem Megvalósítás értékelése 

 

Terület Érintett 

kör/személy 

Módszere, eszköze ideje felelőse Keletkezett 

dokumentum 

megfelelt Szükséges 

intézkedés 

Felvétel/beiratkozás iskolatitkár Dok.elemzés Beiskolázáskor, 

év végén 

Ig.  feljegyzés   

Tanulói azonosító számok iskolatitkár Dok.elemzés Év elején Ig.h.  feljegyzés   

Tanuló létszám iskolatitkár  Ny.tartás 

áttekintése 

Év elején, év 

végén 

Ig.  Tanuló 

nyilvántartó  

  

Napló osztályfőnökök 

iskolatitkár 

Dok.elemzés havonta Ig.h. Dokumentum 

ellenőrző lap 
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Törzslap osztályfőnök  Dok.elemzés Szept., jún.  Igh.  feljegyzés   

Bizonyítvány osztályfőnök  Dok.elemzés Szept., jún. Igh. feljegyzés   

Ellenőrző osztályfőnök Dok.elemzés negyedévente Igh. ig.,  feljegyzés   

Tanmenetek  pedagógusok Dok.elemzés Szept. Igh. ig. ,BECS Feljegyzés 

értékelés 

  

Foglalkozási tervek pedagógusok Dok.elemzés Szept. Igh. ig., BECS feljegyzés 

értékelés 

  

Munkatervek Mcs.vez. Dok.elemzés Szept. Ig., igh. BECS feljegyzés   

Fejlesztési tervek Fejl.ped.  Dok.elemzés negyedévente  Ig. IPRvez. feljegyzés   

8. évf. beiskolázása osztályfőnök Jelentk.lapok Febr. Ig.h. Feljegyzés    

Kedvezményes étkezés iskolatitkár Dok.elemzés jan.  Ig. Feljegyzés, 

határozatok 

  

Mulasztások osztályfőnök Dok.elemzés Havonta Igh.  Napló, igaz.   

Jegyek mennyisége pedagógusok naplóellenőrzés negyedévente Ig. igh.  Feljegyzés   

Szöveges értékelés pedagógusok Dok.elemzés Félév, év vége Ig. igh. Feljegyzés   

Ügyeletek pedagógusok Megfigyelés folyamatos Ig. igh.  Feljegyzés   

Munkakezdés/befejezés pedagógusok Dok.elemzés folyamatos Ig. igh. Feljegyzés   

Tanórák fegyelme pedagógusok óralátogatás folyamatos Ig. igh.,BECS Ért.lap   

Épület rendje, tisztasága Dolgozók, diákok  folyamatos Ig. igh. Feljegyzés   

Munkaidő nyilvántartása pedagógusok Nyilvántartó lapok 

ellenőrzése 

havonta Igh.  Nyilvántartás 

vezetése. 

  

Helyettesítések Ig.h Dok.elemzés havonta Ig.  Elszámolás    

Szabadságok Ig.h. isk.titk.  Dok.elemzés Jún. Ig. Feljegyzés   

Továbbképzés dok.  Ig.h.  Dok.elemzés Jún. Ig. Feljegyzés   

Adatkezelés iskolatitkár Dok.elemzés negyedévente Ig. Feljegyzés   

Munka/tűzvédelmi bejárás, 

ellenőrzés 

Munkavédelmi 

felelős 

Dok.elemzés Szept.  Ig. Feljegyzés   
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Óralátogatási terv 2017/2018. tanév: 

Pedagógus/tantárgy/osztály IX. X. XI: XII. I. II. III. IV. 
Horváthné Csőre Ildikó 

Matematika  3.o., rajz 3.o. 

Tánczosné 

  IX. 26. 

DrJandóné       

Lukács Letícia 

Angol 4., 6., 8. o. 

  Bedőné   Tánczosné  DrJandóné  

Málovicsné Tánczos Irén 

Rajz 1.o., magyar 1.o.,  

Tánczosné 

  IX.26. 

Tánczosné       

Szabó Éva 

Magyar 4. o. Magyar 3.o. 

 Bedőné Tánczosné      

Márkus Judit 

Magyar 2. o., környezetismeret 2. o. 

   Bedőné Tánczosné     

Gergely Iván 

Informatika 6.,7.,8. o. 

  Tánczosné Dr Jandóné   Bedőné  

Kiss László 

Matematika 6.,8. o. 

 Tánczosné  Dr Jandóné     

Tánczos Viktória 

Német 4.o., 5.o., 6.o. 

 Bedőné Dr Jandóné    Bedőné  

Kőhalmi Erika 

Matematika 1.o. 

   Tánczosné     

Kovács Viktória 

Napközi 5-6. o. 

Tánczosné 

  IX. 22. 

 DrJandóné   Bedőné   
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13. Tárgyi feltételek biztosítása a 2017/2018-as tanévre: 

 

2017 nyarán elvégzett felújítási és karbantartási munkálatok: 

 

Főépület: 

- mellékhelyiségek tisztasági festése, szükséges javítások 

- tantermek tisztasági festése, szükséges javítások 

- egész épületben nyílászárók javítása (ajtók, ablakok), zárak cseréje 

- külső vakolat javító festése, oszlopok festése, javítása 

- minden teremben modern számítógépek elhelyezése 

- fejlesztő terem kialakítása 

- tankönyvek tárolására raktárhelyiség kialakítása 

- irattári raktár kialakítása 

- technika terem kialakítása  

 

Udvar: 

- udvari játékok teljes karbantartása, festése, 

- homokcsere a távolugró gödörben, 

- sportpályák gyomtalanítása 

- balesetveszélyes járófelületek javítása, autós és gyalogos bejárat aszfaltozása, lépcsők 

felújítása 

- játszótér ellenőrzése a „78/2003. (XI. 27.) GKM rendeleta játszótéri eszközök 

biztonságosságáról”szerint megtörtént  

A játékokat a rendelet előírásának megfelelően naponta és havonta ellenőrizzük, 

melyről nyilvántartást vezetünk. 

A szakmai munka tárgyi feltételei a 2017-18-as tanévre:  

Iskolánkban öt interaktív táblával, három számítógéppel és vetítésre alkalmas táblával és egy 

nagyképernyős televízióval felszerelt tanterem segíti az oktató munkát. Minden teremben 

korszerű számítógépek és a gépek tárolására alkalmas szekrények találhatók. Szeretnénk még 

a tananyaghoz kapcsolódó interaktív anyagokat beszerezni a tanév folyamán. A tanulópadok, 

teremberendezések biztosítják a korszerű tanítási módszerek alkalmazásának feltételeit.  

Iskolánk minden pedagógusa rendelkezik az intézmény tulajdonában lévő számítógéppel. A 

nevelői szobában öt számítógép, egy nyomtató és egy fénymásoló segíti munkájukat. Minden 

gépre tiszta szoftver programot telepített rendszergazda kollégánk. 
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A tantermekben közösségépítő lehetőségeket teremtünk a barátságos beszélgető-sarkok, a 

tanévkezdő közösségépítő nap, a nyárbúcsúztató délután, a korrepetálások, kiscsoportos 

foglalkozások, diák-önkormányzati programok feltételeinek megteremtésével. 

A közösségi tereink nem alkalmasak nagyobb iskolai rendezvények színvonalas 

megrendezésére. Szeretnénk egy nagyobb méretű tornaterem építésére pályázatot benyújtani. 

Az Önkormányzat már elkészíttette a tornaterem tervrajzát. A tornateremben megfelelő 

mennyiségű és minőségű sporteszköz, mérőeszköz áll a tanulók rendelkezésére.  

Játszótér, nagyméretű füves udvar, iskolakert biztosítja a szabadidős tevékenységek tartalmas 

eltöltéséhez a teret. Ping-pong és csocsó asztalok, trambulin mindennapi használatát tesszük 

lehetővé diákjainknak. A játszótér ellenőrzési jegyzőkönyve 2014. szeptember 4-én készült. 

A következő átfogó ellenőrzés időpontja 2018 nyara.   

Tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink fejlesztő óráihoz korszerű eszközök állnak 

rendelkezésre, melyek biztosítják a tanulók felzárkózását, tehetséggondozását. Az idén 

nyáron sikerült kialakítani egy fejlesztő termet, mely a meglévő fejlesztő eszközökkel 

biztosítja a tanulók felzárkóztatását, tehetséggondozását. 

A nyár során a Zala Takarék helyi fiókjának elköltözése révén egy nagyméretű teremre tettünk 

szert, mely a technika oktatás és a táblajáték foglalkozások helyszíne lesz a következő 

tanévben. A teremhez tartozik egy raktárhelyiség is, melybe az iskola irattára költözik be.  

A jól felszerelt könyvtár támogatja a diákok tanítási órákra való felkészülését, értékes 

szabadidő eltöltését. A könyvtári állomány folyamatos bővítését, korszerűsítését különböző 

források bevonásával végezzük.  

Az ÖKO iskola program megvalósítását tárgyi feltételeink, hagyományos programjaink 

lehetővé teszik. A környezettudatos szemlélet alakításához különböző tárgyi eszközöket 

szereztünk be pályázati forrásokból. A folyosókon szelektív hulladékgyűjtőket helyeztünk el. 

A zöld felület, növényzet karbantartása, óvása, felújítása folyamatos feladat. Az 

önkormányzat elkészítette a terveket a hatalmas kastélypark átalakítására, a salakos sportpálya 

funkcióváltására. 

 

14. Pályázatok 
 

A tanévben a pályázati lehetőségek figyelése, a kínálkozó pályázatok elemzése, a pályázat 

beadásáról való döntés meghozatala, adott esetben a pályázat elkészítése és beadása az 

iskolavezetés legfontosabb feladata.  
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A lehetséges pályázatok figyelése minden dolgozó feladata. Folyamatosan figyeljük a 

különböző pályázati kiírásokat, élünk a pályázás lehetőségével. 

Folyamatban lévő projektek:  

1. Határtalanul! program 2017. 

A Határtalanul pályázatok elsődleges célja a Kárpát-medencei diákok magyarlakta 

területekre irányuló tanulmányi kirándulásainak támogatása. 

A pályázat kezelőjétől az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől kapott értesítés alapján 

a jövő év májusában iskolánk hetedik osztályos tanulói három napos látogatást tehetnek 

Szlovákia magyarlakta területein. A kirándulás időpontja: 2018. június 1-3. 

2. Erzsébet Napközis tábor 

Az idei évben először intézményünk pályázott az Erzsébet Napközis tábor 

lebonyolítására. A tábor 2017. június19-23. között zajlott. 

Az „Érezd jól magad!” Napközis Erzsébet-táborunk célja az volt, hogy intézményünk 

tanulóinak a nyári szünet kezdetekor egy olyan komplex és élményekben gazdag 

programlehetőséget biztosítsunk helyben, amelynek elérése a legtöbb gyerek számára 

egyéb formában elérhetetlen. 

Az „Érezd jól magad!” Napközis Erzsébet-táborunk programjait a tervezett 

elképzelések szerint 45 tanuló részvételével 6 pedagógus közreműködésével 

valósítottuk meg. 

A tábor keretében elnyert támogatás elszámolására szeptember-október hónapban kerül 

sor.  

Fenntartási időszakban lévő projektek: 

Intézményünk megvalósított pályázatai közül a következők vannak fenntartási 

időszakban. Mindhárom pályázatnál már csak a záró projekt fenntartási jelentést kell 

benyújtani. 

1. Referenciaterületek és referencia-intézményi szolgáltatások bővítése Söjtörön 

(TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0061) ZPFJ:2018.05.14. 

2. Mesterképzések a söjtöri iskola pedagógusainak (TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-

0440) ZPFJ: 2018.04.25. 

3. Söjtör - Szentpéterúr testvériskolai kapcsolata a fenntartható fejlődés érdekében 

(TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0005) ZPFJ: 2020.08.19 
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Benyújtott, elbírálásra váró pályázatok: 

1. EFOP-1.3.9-17 „Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása” című 

felhíváshoz készítettük az "Iskola és civil szervezet együttműködése a söjtöri 

gyerekekért" című projektet. 

 Elérendő céljaink a projekt keretében: 

Célunk egy széleskörű és hosszú távon is működőképes helyi szakmai együttműködés 

megvalósulása a településen élők, családok, iskolások, pedagógusok, intézmények, 

szervezetek tagjai között.  

Ezzel az összefogással szemléletváltást kívánunk elérni a helyi társadalom szintjén, 

hogy a tevékenységek összeadódva fejthessék ki pozitív hatásukat. 

2. EFOP-1.8.5-17 Élet a főzeléken túl – menő menza Söjtörön A pályázatot A Söjtöri 

Gyermekekért Alapítvány nyújtotta be, a megvalósítás az iskola étkezési szokásait 

javítja. 

Elérendő céljaink a projekt keretében: 

A gyermekek egészséges táplálkozásának elősegítése, az étkezési szokások javítása. 

 

 

Söjtör, 2017. szeptember 18. 

            

        Tánczosné Blaskovics Erika 

         intézményvezető 
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15. Legitimációs záradék: 
 

A Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola nevelőtestülete a 2017-2018. tanév munkatervét a 2017. 

szeptember 18-i értekezletén 100 %–os szavazati aránnyal elfogadta. 

 

Söjtör, 2017. szeptember 18. 

 

 

hitelesítő     hitelesítő 

 

 

 

 

A Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola Szülői Szervezete a 2017-2018. tanév munkatervét a 

2017. szeptember 15-én megtartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Söjtör, 2017. szeptember 15. 

        

         Soós Ibolya 

Szülői munkaközösség vezetője 

 

 

 

 

A Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola Diákönkormányzata a 2017-2018.tanév munkatervét a 

2017. szeptember 15-én megtartott ülésén megvitatta és a benne foglaltakkal egyetértett. 

 

 

Söjtör, 2017. szeptember 15. 

 

                Kovács Viktória 

Iskolai diákönkormányzat vezetője 

 

 

 

 

 

Mellékletek: Munkaközösségek munkatervei 
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A Belső Önértékelési Csoport éves munkaterve 

(az intézmény éves önértékelési terve) 

2017-2018. 

 

 

 

 

Söjtör, 2017. szeptember 1. 

 

 

 

Jóváhagyta: Tánczosné Blaskovics Erika 

intézményvezető 
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1. INTÉZMÉNYÜNK ADATAI 

Intézmény neve: Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola 

Székhelye: 8897 Söjtör, Deák Ferenc u. 140. 

Feladatellátási helye 8897 Söjtör, Deák Ferenc u. 140. 

 

2. A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról  

 

3. AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÉVES TERVÉNEK HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGE 

Hatálya:  Az éves munkaterv hatálya kiterjed az iskola teljes nevelőtestületének pedagógusi körére. A programban foglaltak 

betartása mindenki számára kötelező  

Érvényessége:  
A jóváhagyástól számított következő munkanaptól, 1 évig érvényes.  

Az intézményi éves önértékelési munkatervét jogszabály módosítás esetén felülvizsgálni, illetve indokolt esetben 

módosítani szükséges.  
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4. AZ INTÉZMÉNYI ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVÉNEK, DOKUMENTUMAINAK KEZELÉSE, TÁROLÁSA 

A dokumentumokat az intézményben az érvényben lévő Irat –és Adatkezelési szabályzatok szerint kell kezelni. 

 

5. BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI CSOPORT 

Terület Feladat Felelős 

megnevezése 

Dátum/határidő 

A tagok kiválasztása, 

megbízása 

Az intézményvezető feladata a felkészültség és a minőségfejlesztés iránti 

elkötelezettség szempontjai alapján 

Tánczosné 

Blaskovics Erika 

2017. 08. 25. 

A tagok feladatai  partnerek tájékoztatása 

 az önértékelési folyamat során bevonandó további pedagógusok felkészítése 

 önértékelési programhoz kapcsolódó éves önértékelési terv (munkaterv) 

elkészítése 

 Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felületen és a 

valóságban is nyomon követni a folyamatokat, gondoskodni az önértékelés 

minőségbiztosításáról 

 adatgyűjtés (foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés, interjúk felvétele, a 

kérdőíves felméréshez kapcsolódó adatrögzítés) 

 tanfelügyeleti látogatások előkészítésében való közreműködés 

 pedagógus minősítések előkészítésében való közreműködés 

Bedőné Fatér Tímea 

 

Tánczosné 

Blaskovics Erika 

 

Dr. Jandóné Bapka 

Katalin 

2017-2018. tanév 

 

6. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 Feladat Felelős  Dátum/határidő 

1. A nevelőtestület tájékoztatása az önértékelés céljáról, az 

önértékelés folyamatáról, a szükséges erőforrásokról és az elvárt 

eredményekről. 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Bedőné Fatér Tímea  

2017. 08. 30. 

2. Az önértékelésben érintett pedagógusok (3 fő) számára 

tájékoztatást kell adni az ütemezésről, az értékelésben részt vevő 

személyekről, azok feladatairól, valamint az értékelés 

módszertanáról, eszközeiről. 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea  

2017. 08. 30. -tól 

illetve az önértékelés 

megkezdése előtt 

2017. 09. 18. 

3. Szülők tájékoztatása Tánczosné Blaskovics Erika 2017. 09. 18.  
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 Évente a tanév eleji szülői 

értekezleten, SZM gyűlésen 

4. Fenntartó tájékoztatása Tánczosné Blaskovics Erika 

 

Éves munkaterv és beszámoló 

részeként 

 

7. A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSE 

A tanév során 5 fő pedagógus önértékelésére kerül sor: Szűsz János, Kőhalmi Erika, Szabó Éva, Kovács Viktória, Tánczos Viktória 

Egy kolléga mesterpedagógus pályázatra nyújtott be jelentkezést ebben a tanévben. Két kolléga várhatóan benyújtja jelentkezését a pedagógus 

minősítési eljárásra a következő tanév során. Két gyakornok kolléga pedig szintén a következő tanévben várhatóan minősítő vizsgára nyújtja be 

jelentkezését.  

Pedagógus neve: Szűsz János 

 Feladat/tevékenység Felelős Dátum/határidő 

1. Az Önértékelés Csoport tagjai egyeztetik a részleteket az érintett pedagógussal: 

tájékoztatás. 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

2018. január 

2. Informatikai felületen az önértékelési folyamat, időszak elindítása Tánczosné Blaskovics Erika  

3. Kérdőíves felmérések lebonyolítása. 

(Pedagógus munkatársak) 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

4. Dokumentumelemzés - a NAT, az iskola Pedagógiai Programjára épülő éves tervezés és 

a tevékenységek/foglalkozások tervezésének dokumentumai: 

Tanmenet 

Óra/foglalkozás tervek 

Napló bejegyzések 

Gyermeki produktumok/tanulói füzetek 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

5. Óralátogatás (2 tanóra),  

tapasztalatok megbeszélése 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 
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 Feladat/tevékenység Felelős Dátum/határidő 

6. Pedagógusra vonatkozó interjú a önértékelő pedagógussal Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

7. Pedagógusra vonatkozó interjú a vezetővel Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

8. Jegyzőkönyv elkészítése, rögzítése az informatikai felületen Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

9. Pedagógus önértékelő kérdőívének kitöltése, kiemelkedő és fejleszthető területek 

azonosítása 

Önértékelő pedagógus  

10. Önfejlesztési terv elkészítése, egyeztetés az intézményvezetővel Önértékelő pedagógus, 

Tánczosné Blaskovics Erika 

 

11. Önfejlesztési terv feltöltése az informatikai felületre, informatikai felületen az 

önértékelési folyamat ellenőrzése és lezárása 

Önértékelő pedagógus,  

Tánczosné Blaskovics Erika 

 

 

Pedagógus neve: Kőhalmi Erika 

 Feladat/tevékenység Felelős Dátum/határidő 

1. Az Önértékelés Csoport tagjai egyeztetik a részleteket az érintett pedagógussal: 

tájékoztatás. 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

2018. február 

2. Informatikai felületen az önértékelési folyamat, időszak elindítása Tánczosné Blaskovics Erika  

3. Kérdőíves felmérések lebonyolítása. 

(Pedagógus munkatársak) 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

4. Dokumentumelemzés - a NAT, az iskola Pedagógiai Programjára épülő éves tervezés és 

a tevékenységek/foglalkozások tervezésének dokumentumai: 

Tanmenet 

Óra/foglalkozás tervek 

Napló bejegyzések 

Gyermeki produktumok/tanulói füzetek 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

5. Óralátogatás (2 tanóra),  Tánczosné Blaskovics Erika  
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 Feladat/tevékenység Felelős Dátum/határidő 

tapasztalatok megbeszélése Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

6. Pedagógusra vonatkozó interjú a önértékelő pedagógussal Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

7. Pedagógusra vonatkozó interjú a vezetővel Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

8. Jegyzőkönyv elkészítése, rögzítése az informatikai felületen Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

9. Pedagógus önértékelő kérdőívének kitöltése, kiemelkedő és fejleszthető területek 

azonosítása 

Önértékelő pedagógus  

10. Önfejlesztési terv elkészítése, egyeztetés az intézményvezetővel Önértékelő pedagógus, 

Tánczosné Blaskovics Erika 

 

11. Önfejlesztési terv feltöltése az informatikai felületre, informatikai felületen az 

önértékelési folyamat ellenőrzése és lezárása 

Önértékelő pedagógus,  

Tánczosné Blaskovics Erika 

 

 

Pedagógus neve: Szabó Éva  

 Feladat/tevékenység Felelős Dátum/határidő 

1. Az Önértékelés Csoport tagjai egyeztetik a részleteket az érintett pedagógussal: 

tájékoztatás. 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

2018. március 

2. Informatikai felületen az önértékelési folyamat, időszak elindítása Tánczosné Blaskovics Erika  

3. Kérdőíves felmérések lebonyolítása. 

(Pedagógus munkatársak) 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

4. Dokumentumelemzés - a NAT, az iskola Pedagógiai Programjára épülő éves tervezés és 

a tevékenységek/foglalkozások tervezésének dokumentumai: 

Tanmenet 

Óra/foglalkozás tervek 

Napló bejegyzések 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 
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 Feladat/tevékenység Felelős Dátum/határidő 

Gyermeki produktumok/tanulói füzetek 

5. Óralátogatás (2 tanóra),  

tapasztalatok megbeszélése 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

6. Pedagógusra vonatkozó interjú a önértékelő pedagógussal Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

7. Pedagógusra vonatkozó interjú a vezetővel Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

8. Jegyzőkönyv elkészítése, rögzítése az informatikai felületen Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

9. Pedagógus önértékelő kérdőívének kitöltése, kiemelkedő és fejleszthető területek 

azonosítása 

Önértékelő pedagógus  

10. Önfejlesztési terv elkészítése, egyeztetés az intézményvezetővel Önértékelő pedagógus, 

Tánczosné Blaskovics Erika 

 

11. Önfejlesztési terv feltöltése az informatikai felületre, informatikai felületen az 

önértékelési folyamat ellenőrzése és lezárása 

Önértékelő pedagógus,  

Tánczosné Blaskovics Erika 

 

 

Pedagógus neve: Kovács Viktória  

 Feladat/tevékenység Felelős Dátum/határidő 

1. Az Önértékelés Csoport tagjai egyeztetik a részleteket az érintett pedagógussal: 

tájékoztatás. 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

2. félév 

2. Informatikai felületen az önértékelési folyamat, időszak elindítása Tánczosné Blaskovics Erika  

3. Kérdőíves felmérések lebonyolítása. 

(Pedagógus munkatársak) 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

4. Dokumentumelemzés - a NAT, az iskola Pedagógiai Programjára épülő éves tervezés és 

a tevékenységek/foglalkozások tervezésének dokumentumai: 

Tanmenet 

Óra/foglalkozás tervek 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 
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 Feladat/tevékenység Felelős Dátum/határidő 

Napló bejegyzések 

Gyermeki produktumok/tanulói füzetek 

5. Óralátogatás (2 tanóra),  

tapasztalatok megbeszélése 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

6. Pedagógusra vonatkozó interjú a önértékelő pedagógussal Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

7. Pedagógusra vonatkozó interjú a vezetővel Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

8. Jegyzőkönyv elkészítése, rögzítése az informatikai felületen Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

9. Pedagógus önértékelő kérdőívének kitöltése, kiemelkedő és fejleszthető területek 

azonosítása 

Önértékelő pedagógus  

10. Önfejlesztési terv elkészítése, egyeztetés az intézményvezetővel Önértékelő pedagógus, 

Tánczosné Blaskovics Erika 

 

11. Önfejlesztési terv feltöltése az informatikai felületre, informatikai felületen az 

önértékelési folyamat ellenőrzése és lezárása 

Önértékelő pedagógus,  

Tánczosné Blaskovics Erika 

 

 

Pedagógus neve: Tánczos Viktória  

 Feladat/tevékenység Felelős Dátum/határidő 

1. Az Önértékelés Csoport tagjai egyeztetik a részleteket az érintett pedagógussal: 

tájékoztatás. 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

2. félév 

2. Informatikai felületen az önértékelési folyamat, időszak elindítása Tánczosné Blaskovics Erika  

3. Kérdőíves felmérések lebonyolítása. 

(Pedagógus munkatársak) 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

4. Dokumentumelemzés - a NAT, az iskola Pedagógiai Programjára épülő éves tervezés és 

a tevékenységek/foglalkozások tervezésének dokumentumai: 

Tanmenet 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 
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 Feladat/tevékenység Felelős Dátum/határidő 

Óra/foglalkozás tervek 

Napló bejegyzések 

Gyermeki produktumok/tanulói füzetek 

5. Óralátogatás (2 tanóra),  

tapasztalatok megbeszélése 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

6. Pedagógusra vonatkozó interjú a önértékelő pedagógussal Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

7. Pedagógusra vonatkozó interjú a vezetővel Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

8. Jegyzőkönyv elkészítése, rögzítése az informatikai felületen Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

 

9. Pedagógus önértékelő kérdőívének kitöltése, kiemelkedő és fejleszthető területek 

azonosítása 

Önértékelő pedagógus  

10. Önfejlesztési terv elkészítése, egyeztetés az intézményvezetővel Önértékelő pedagógus, 

Tánczosné Blaskovics Erika 

 

11. Önfejlesztési terv feltöltése az informatikai felületre, informatikai felületen az 

önértékelési folyamat ellenőrzése és lezárása 

Önértékelő pedagógus,  

Tánczosné Blaskovics Erika 

 

 

8.  AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ÖNÉRTÉKELÉSE 

A 2015-2016-os tanévben megvalósult a vezető önértékelése és tanfelügyelete, így erre ebben a tanévben erre nem kerül sor. Eredményeit, 

dokumentumait az intézményi ellenőrzésre való felkészülés során használjuk fel. 

 

9. AZ INTÉZMÉNY FELKÉSZÜLÉSE AZ INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETRE 

A tanév során intézményünket az országos tanfelügyelet keretében intézményellenőrzésre jelölték ki. Feladatainkat a rendelkezésre álló kézikönyvekre 

támaszkodva, a felkészülésre való tekintettel határoztuk meg. 
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Az intézményi önértékelés feladatait az elmúlt tanév során megvalósítottuk, az elkészült jegyzőkönyvet az önértékelést támogató informatikai felületen 

rögzítettük, az intézmény vezetője elvárásonként elvégezte az intézményi önértékelést, és elkészítette, feltöltötte az intézmény fejlesztési tervét. 

További feladataink: 

Feladat/tevékenység Felelős Dátum/határidő 
Intézményi tanfelügyeletre való felkészülés, szükséges dokumentáció összeállítása Tánczosné Blaskovics Erika 

Dr. Jandóné Bapka Katalin  

Bedőné Fatér Tímea 

2017. szeptember1-

október 4. 

Közreműködés az intézményi tanfelügyeleti látogatáson Tánczosné Blaskovics Erika 

Dr. Jandóné Bapka Katalin 

Bedőné Fatér Tímea 

2017. október 5. 

Fenntartó tájékoztatása Tánczosné Blaskovics Erika 2017. október 21. – 

2018. január 26. 
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I. HELYZETELEMZÉS 

 

Az iskola tanulói létszáma: 105 fő 

Ebből 

Hátrányos helyzetű: 33 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: 20 fő 

Sajátos nevelési igényű tanuló: 12 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartásbeli problémákkal küzdő tanuló: 17 fő 

 

A Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola –tanulói létszámát tekintve – meghatározó helyet foglal 

el a térség oktatási intézményei között. A tanulók többsége helybéli, viszont több környező 

település gyermekei is ezt az intézményt választották tanulásuk helyszínéül. 

Az impozáns, műemlékvédelem alatt álló iskolaépület tágas, barátságos, jól felszerelt 

tantermekkel várja a gyermekeket. 

Mint a fent megjelölt létszámadatokból kitűnik a tanulók nagy százaléka az átlagnál nagyobb 

segítséget igényel tanulmányai sikeres elkezdéséhez, folytatásához, befejezéséhez. 

Természetesen az iskola sokoldalúan képzett pedagógusai mindent megtesznek annak 

érdekében, hogy ez a folyamat minél eredményesebben menjen végbe. Mindezeken túl szem 

előtt tartják Szent-Györgyi Albert megállapítását, mi szerint: 

 

„ Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti 

étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk 

csinálni.” 

 

Ez a sokrétű feladat nemcsak felkészült pedagógusokat kíván, hanem nagyon komoly 

összehangolt munkát az oktatásban közvetlenül és közvetetten résztvevőkkel, a gyerekekkel, a 

kollégákkal, a szülőkkel, a társintézményekkel és az iskola hatékony működését elősegítő 

egyéb szervezetekkel.  

Kiemelt szerep jut az osztályfőnöknek, akinek a feladata rendkívül módon megváltozott a XXI. 

század oktatási rendszerében. 

Az osztályfőnöki munka már nem csak az osztályfőnöki óra megtartására és az 

adminisztrációs teendők ellátására terjed ki, ennél lényegesen többet jelent. Az osztályfőnöki 

óra többek között az a helyszín, ahol a pedagógus és a  gyermek közvetlen találkozása 

folyamán lehetőség van az egész osztályközösség együttes formálására, nevelésére direkt és 

indirekt nevelési módszerekkel egyaránt, figyelembe véve a gyermekek igényeit,  a társadalmi 

elvárásokat, az iskola pedagógiai programját. 

Az osztályfőnöki tevékenységet befolyásoló tényezők: 

 a gyermektől induló hatások; 

 a kollegáktól érkező hatások; 

 a szülők felől, illetve a szülők irányában ható információk; 

 a társintézmények, illetve egyéb segítő szervezetek megnyilvánulásai; 

E dimenziók jelzik az osztályfőnöki funkció komplex, differenciált, rugalmas és integrált 

jellegét s azt is, hogy e szerep szükségszerűen nem konfliktus nélküli. 
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II. AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATKÖRE: 

 

Adminisztrációs tevékenységek: 

 

 Napló vezetése 

 Törzskönyv vezetése 

 Bizonyítványok írása 

 Ellenőrző könyvek felülvizsgálata kéthavonta 

 Az osztállyal kapcsolatos statisztikák, pedagógiai jellemzések készítése 

 Hiányzások igazolása 

 Igazolatlan hiányzások azonnali jelentése 

 

A tanulókkal kapcsolatos feladatok: 

 

 Évente nevelési programot, osztályfőnöki tervet készít, melyet az intézmény 

beszámolója, munkaterve, célkitűzései, és a neveltségi szintmérések eredményei 

alapján tervez meg. 

 Minden évben a munkaterv alapján neveltségi szintméréseket végez. A méréseket 

értékeli, a mérések eredményeiről az iskolavezetői értekezleteken beszámol.  

 A Házirendet a tanulók jogait és kötelezettségeit minden év szeptemberében ismerteti 

a tanulókkal. 

 Felelős vezetője az osztályközösségnek. 

 A tanulók személyiségét sokoldalúan és alaposan ismeri. Tevékenységét a 

gyermekszeretet jellemzi. Személyisége, cselekedete példamutató. 

 Tájékozódik a gondjaira bízott gyermekek formálásában résztvevő iskolai, diák 

önkormányzati nevelési tényezők hatásáról. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók órán kívüli elfoglaltságát. 

 Kapcsolatot épít a szülőkkel, családot látogat. 

 Részt vesz az osztály szülői munkaközösségének irányításában. 

 Bekapcsolódik az osztály ifjúságvédelmi tevékenységébe, kapcsolatot tart az 

ifjúságvédelmi felelőssel. 

 A műveltségi hátránnyal indulókat segíti. 

 Differenciált bánásmódot alkalmaz. 

 Hangsúlyt fektet a tanulók egyéni képességeinek, érdeklődésének differenciált 

fejlesztésére. 

 Kihasználja a lehetőségeket az egyén és a közösség alakítására. 

 Ösztönzi, irányítja a tanulók órán kívüli tevékenységét. 

 Elősegíti a tanulók osztályközösségbe való beilleszkedését. 

 Rendszeresen foglalkozik az osztály tanulmányi kérdéseivel. 

 Szoros kapcsolatot tart az osztályban tanító többi tanárral, szükség esetén órát látogat. 

 Munkára nevel. 

 Tanulmányi kirándulásokat szervez, melyet megbeszél a szülőkkel. E munkába 

folyamatosan bevonja a tanulókat. 

 Fejleszti a tanulók önállóságát és az összetartozás érzését. 

 Felkészíti a tanulókat a pályaválasztásra. 

 Az osztállyal kapcsolatos problémákat jelzi az igazgatónak, hiánya esetén az igazgató 

helyettesnek. 
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III. MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK 

 

IDŐSZAK FELADAT FELELŐSÖK 

szeptember Tanévnyitó ünnepély 

Folyosók díszítése 

Tantermek díszítése 

Családlátogatás 

Dokumentációk elkészítése 

Szülői értekezlet 

Deák túrára való felkészülés 

1. 5. osztály 

4. 8. osztály 

osztályfőnökök 

1. 5. osztály osztályfőnöke 

osztályfőnökök 

osztályfőnökök 

osztályfőnökök 

október Folyosók díszítése 

Deák emlékműsor 

Október 23-i emlékműsor 

Szakmák bemutatkozása, 

pályaválasztási kiállítás 

„Éneklő osztályok” versenye 

2. 7. osztály 

6. osztály 

8. osztály 

7. 8. osztály osztályfőnöke 

 

osztályfőnökök 

november Folyosók díszítése 

Projektnapok 

8. osztályos szülői értekezlet-

pályaválasztás  

Ellenőrzőbe írt érdemjegyek 

leellenőrzés 

Negyedéves értékelés 

3. 6. osztály 

osztályfőnökök 

8. osztály osztályfőnöke 

 

osztályfőnökök 

 

1. 2. osztály osztályfőnöke 

december Mikulás műsor 

Továbbtanulási papírok 

kitöltése 

Karácsonyi műsor 

7. osztály 

8. osztály osztályfőnöke 

 

3. 5. osztály 

január Folyosók díszítése 

Félévi bizonyítványírás, félévi 

adminisztráció elkészítése 

1. 5. osztály 

 

osztályfőnökök 

február Folyosók díszítése 

Szülői értekezlet 

Készülődés farsangra 

4. 8. osztály 

osztályfőnökök 

osztályfőnökök 

március Folyosók díszítése 

Március 15-i műsor 

Fenntarthatósági projekthét 

3. 7. osztály 

4. osztály 

osztályfőnökök 

április Folyosó díszítése 

Ellenőrzőbe írt érdemjegyek 

leellenőrzése 

Negyedéves értékelés 

Osztálykirándulás szervezése 

2. 6. osztály 

osztályfőnökök 

 

1. osztály osztályfőnöke 

osztályfőnökök 

május Folyosó díszítése 

Adminisztrációs feladatok  

Anyák napi műsor 

1. 5. osztály 

osztályfőnökök 

osztályfőnökök 

június Folyosó díszítése 

Év végi bizonyítványok írása, 

adminisztrációs feladatok 

ellátása 

Ballagás 

Tanévzáró ünnepély 

7. osztály 

 

Osztályfőnökök 

 

7. osztály 

2. osztály 
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IV. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG CÉLJAI: 

 

 az iskola pedagógiai programjában megfogalmazottak megvalósítása; 

 az osztályfőnöki munka hatékony segítése; 

 egységes nevelési elvek megfogalmazása és megvalósítása; 

 jól működő, stabil, együttműködő osztályközösségek kialakítása; 

 megfelelő információs rendszer kialakítása, melynek feltétele a nyílt és folyamatos 

kommunikáció; 

 módszertani kultúra fejlesztése 

 a tantestület belső tudás átadásának fejlesztése; 

 a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése; 

 az osztályfőnöki munkát segítő előadások, tréningek szervezése; 

 az iskola eredményeinek megőrzése, erősítése, hagyományaink ápolása; 

 hatékony együttműködés a családdal, a társintézményekkel és az oktatást segítő 

szervezetekkel; 

 a partneri kapcsolatok bővítése, a már meglévők ápolása; 

 

V. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG KIEMELT FELADATAI 

Erkölcsi nevelés 

A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt 

felelősségtudatának elmélyítése. 

Alapvető készségek megalapozása és fejlesztése, mint a kötelességtudat, mértéktartás, 

együttérzés, segítőkészség és tisztelet. 

A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása. 

 

Hagyományok ápolása, mi tudat kialakítása 

Mivel iskolánk a haza bölcsének, Deák Ferencnek a szülőhelyén működik, így kiemelten 

fontos, hogy a tanulók tanulmányozzák e jeles történelmi személyiség munkásságát, valamint 

sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni-közösségi tevékenységeket, 

amelyek az otthonuk, a lakóhelyük megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetnek. 

Önismeret és társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

Egyre több esetben fordul elő, hogy az osztályközösségekben az együttélés alapvető 

szabályainak betartása nehézségekbe ütközik, ezért kiemelt szerep jut az önismeret 

fejlesztésének. 

Miután az önismeret a társas kapcsolati kultúra alapja, így elő kell segíteni, hogy a tanulók 

reálisan mérjék fel kedvező adottságaikat, szellemi és gyakorlati készségeiket és természetesen 

esetleges hiányosságaikat. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi 

élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, valamint az együttélés szabályainak betartásához. 

Hozzá kell segíteni a tanulókat ahhoz, hogy képessé váljanak érzelmeik hiteles kifejezésére, 

empátiára és kölcsönös elfogadásra. 

Kommunikáció fejlesztése 

Évről-évre megfigyelhető, hogy egyre inkább fontossá válik az elemi kommunikációs 

szabályok megismertetése a tanulókkal. A tanulók nehezen nyilvánulnak meg, nem tudják 

magukat választékosan kifejezni sem szóban, sem írásban.  

Törekedni kell arra, hogy a tanulók kommunikációs eszköztára stabil legyen és azt, a  

helyzetnek megfelelően, kulturáltan tudják használni.  

 

 

Családi életre nevelés 

A családnak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek erkölcsi érzékének, önismeretének, testi 

és lelki egészségének, közösségi létének alakításában. A szűkebb és tágabb környezeti 
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változások következtében azonban a családok egy részénél működésbeli zavarok álltak elő, így 

a harmonikus családi minták közvetítésében nagy segítséget kell nyújtani az iskolának. 

Testi és lelki egészségre nevelés 

Évről-évre több gyermek esetében tapasztalható az alapvető tisztálkodási szokások hiánya, 

valamint egyes felső tagozatos tanulók esetében már megjelenik a káros szenvedélyek 

kipróbálása. 

Így kiemelten fontossá válik, hogy felkészítsük a tanulókat az egészséges életmód elsajátítására, 

a betegségek megelőzésére, a megfelelő testi higiéné szabályainak betartására, továbbá a lelki 

egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, társas konfliktusok kezelésére. 

Környezettudatosságra nevelés 
Fontos cél, hogy a természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, 

értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók 

számára. Ösztönöznünk kell a tanulókat arra, hogy kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb 

környezetük természeti és társadalmi értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

Pályaorientáció 

A felsőbb évfolyamokon kiemelt feladatként kell kezelni ezt a területet, hisz pályaválasztás 

előtt állnak a tanulók. 

A tanulóknak átfogó képet kell kapniuk a munka világáról , ezáltal hozzásegítve őket ahhoz, 

hogy a későbbiek során képessé váljanak saját pályájuk kiválasztására. Fejleszteni kell az 

együttműködéssel, vezetéssel, és versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok 

kezelését. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanulókban tudatosítani kell az egyéni felelősséget a javakkal való ésszerű gazdálkodás 

területén, a pénz világában és a fogyasztás területén. A tanulóknak fel kell ismerniük, hogy 

döntéseiknek közvetlen és közvetett következményei és kockázatai vannak. Legyenek tisztában 

rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatával, az egyéni és közösségi 

érdekek összefüggésével, egymásrautaltságával.  

Médiatudatosságra nevelés 

Segíteni kell a tanulókat abban, hogy a mediatizált, globális nyilvásosságnak felelős résztvevői 

legyenek. Értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. Fontos, hogy a tanulók tisztában 

legyenek a médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

A tanulás tanítása 

Mivel iskolánkban több tanuló küzd tanulási nehézséggel, és az elmúlt tanévben jelentősen nőtt 

a javítóvizsgára bocsátott tanulók száma, így tovább kell munkálkodni azon, hogy a tanulók 

érdeklődéssel forduljanak a tananyagok felé, motiváltak legyenek a tanulásban. Arra kell 

törekedni, hogy az egyénre szabott tanulási módszerekkel a tanulás eredményessége 

növekedjen, ennek érdekében az érintett tanulók esetében a bemeneti méréseket követően 

egyéni fejlesztésekre kerül sor. 

Konfliktuskezelés 

Fontos számunkra, hogy a napi együttlét során kialakult nézeteltéréseket, konfliktus helyzeteket 

a tanulók megfelelően kezeljék, ennek érdekében az elsajátított konfliktuskezelő technikákat 

tudják alkalmazni. 

 

VI. A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI 

Tánczosné Blaskovics Erika igazgató 

Dr. Jandóné Bapka Katalin igazgató helyettes, 6. osztály osztályfőnöke 

Bedőné Fatér Tímea 

Málovicsné Tánczos Irén 1. osztály osztályfőnöke 

Márkus Judit 2. osztály osztályfőnöke 

Horváthné Csöre Ildikó 3. osztály osztályfőnöke 

Haszillóné Kovács Andrea 4. osztály osztályfőnöke 

Klujber László 5. osztály osztályfőnöke 
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Szűsz János 7. osztály osztályfőnöke 

Kőhalmi Erika 8. osztály osztályfőnöke 

 

VII. TERVEZETT MUNKAKÖZÖSSÉGI FOGLALKOZÁSOK 

 

IDEJE TÉMA FELELŐS 

Szeptember A munkaközösség megalakulása, a 

munkaterv megvitatása 

munkaközösség vezető 

Október Hatékony tanítási-tanulási technikák 

megismerése fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus közreműködő 

segítségével. 

munkaközösség vezető 

November Pályaorientáció, pályaválasztási 

tanácsadás a 7. 8. osztályos tanulók és 

szüleik részére, meghívott szakember 

közreműködésével. 

7. 8. osztály osztályfőnöke 

Január Az I. félév értékelése, felmerülő 

problémák megbeszélése 

osztályfőnökök 

Február Konfliktushelyzet kezelésére 

alkalmazandó technikák elsajátítása, 

agressziómentes kommunikáció 

megismerése a baki általános iskola 

meghívott pedagógusainak segítségével. 

munkaközösség vezető 

 

Március 

 

Helyi értékeink megismerése - 

hagyományok ápolása . A Göcsej 

Múzeum  meghívott munkatársának 

előadása a felső tagozatos tanulóknak. 

 

munkaközösség vezető 

 

Április Osztálykirándulások tervezett útvonalának 

megbeszélése, szervezési feladatok 

felosztása 

osztályfőnökök 

Május A tanulók felülvizsgálatát végző illetékes 

pedagógiai szakszolgálat tájékoztató 

előadása 

munkaközösség vezető 

Június Az éves munka értékelése, problémák 

megbeszélése, jövőbeni célok kitűzése 

osztályfőnökök 

 

Söjtör, 2017. szeptember 1. 

 

 

 

Jóváhagyta: Tánczosné Blaskovics Erika                                Készítette: Kőhalmi Erika 

                              intézményvezető 
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Környezeti  munkacsoport munkaterve 

 

 

2017/2018. tanév 

 

  

 

 

 

A munkacsoport vezetője: Horváthné Csőre Ildikó 

 

A munkacsoport tagjai: 

Málovicsné Tánczos Irén 

Márkus Judit 

Szabó Éva 

Szűsz János 

Klujber László 

Tánczosné Blaskovics Erika 

Tánczos Viktória 

Gergely Iván 

Lukács Letícia 

Haszillóné Kovács Andrea 

Kovács Viktória        
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Általános célkitűzések: 

 Az Ökoiskola cím az iskolánk megkülönböztetett minőségjelzője, amit újból 3 évre 

kaptunk (2015-2018-ig). Igyekszünk az Ökoiskolák kritériumrendszerének megfelelni, 

külön mellékletként csatoljuk havi lebontású Ökoiskolai munkatervünket. 

 Elősegítjük a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását. 

 Megértetjük a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható 

fogyasztás elvét. 

 A tanulókat bevonjuk közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába. 

 Fő törekvésünk, hogy életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti 

károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. 

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink: 

 A „jeles napokról” (Takarítási világnap, Autómentes nap, Állatok világnapja, Víz 

világnapja, Föld napja, Környezetvédelmi világnap, Madarak és fák napja) 

programokkal, versenyek és kiállítások szervezésével emlékezünk meg. 

 Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben gyűjtjük a következőket: papír, 

PET-palack, műanyag kupak. Folyamatos a használt elemek gyűjtése is.  

 Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkön. 

 Ősszel egészségnevelési napot tartunk. 

 Részesei leszünk szemétszedési akcióknak, iskolánk környékét rendszeres 

hulladékgyűjtéssel tartjuk tisztán. 

 Felvesszük a kapcsolatot helyi civil szervezettel: pl. polgárőrség. 

Munkaterv:  

Esemény Határidő Felelős 

Az éves munkaterv elkészítése.  szeptember Horváthné Csőre Ildikó 

Tisztasági verseny indítása. szeptember Horváthné Csőre Ildikó 

Takarítási világnap, 

Autómentes nap alkalmából  

szeptember vége Kovács Viktória 

Az iskola honlapján való 

megjelenés. 

szeptember Horváthné Csőre Ildikó 

Papírgyűjtés, PET-palack- és 

kupakgyűjtés, elemgyűjtés 

meghirdetése 

szeptembertől folyamatosan Horváthné Csőre Ildikó 

Öko-faliújság szeptembertől Horváthné Csőre Ildikó 

   

Udvartakarítás, szemétszedés 

osztályonként 

októbertől folyamatosan Klujber László 
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Állatok világnapjához 

kapcsolódó projekt, kisállatok 

bemutatója 

október 4. Horváthné Csőre Ildikó 

Állatok világnapja az öko-

faliújságon 

október Kovács Viktória 

Vadászok előadása október Szűsz János 

     

Egészségnevelési projekt, 

plakátkészítés 

november Kovács Viktória 

Haszillóné Kovács Andrea 

Egészségnap november  Málovicsné Tánczos Irén 

Egészségnevelési előadások  november  Kovács Viktória 

Haszillóné Kovács Andrea 

Falumúzeum látogatása: 

Márton-nap 

november Horváthné Csőre Ildikó 

     

Madáretetés-projekt 

Gyakorlati tevékenységek, 

Rajzok készítése 

december Klujber László 

Luca-nap: búzaültetés december 13. Horváthné Csőre Ildikó 

Adventi teaház és vásár december Szülői közösség 

     

Téli sportok népszerűsítése 

/korcsolyázás, szánkózás/ 

januártól Szűsz János 

Erdő- és vadgazdálkodásba 

betekintés 

január Kovács Viktória 

     

Tisztasági-és 

energiatakarékossági-verseny 

féléves értékelése 

február eleje Kovács Viktória 

Haszillóné Kovács Andrea 

     

Víz világnapi öko-faliújság március 22. Horváthné Csőre Ildikó 

Víz világnapi rajzpályázat március 22. Horváthné Csőre Ildikó 

Víz világnapi vetélkedő március 22. Kovács Viktória 

Haszillóné Kovács Andrea 

Víztorony meglátogatása március Kovács Viktória 

Látogatás a helyi Vízműnél március Klujber László 

     

Föld Napja: takarítás, 

szemétszedés 

április 21. Kovács Viktória 

Haszillóné Kovács Andrea 

Kiállítás a Föld napja 

alkalmából 

április 21. Márkus Judit 

Föld napi öko-faliújság április 21. Horváthné Csőre Ildikó 

     

Föld napjához kapcsolódó 

vetélkedőn való részvétel 

április Kovács Viktória 

Haszillóné Kovács Andrea 

Természetfilm megtekintése a 

moziban 

április Klujber László 

Elsősegély verseny április Horváthné Csőre Ildikó 
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„A természet irodalmi 

alkotásokban”- projekt 

április Horváthnáé Csőre Ildikó 

Falumúzeum látogatása: Szent 

György nap 

április Kovács Viktória 

Haszillóné Kovács Andrea 

     

Madarak és fák napja öko-

faliújságon 

május Horváthné Csőre Ildikó 

Madarak és fák napja: 

akadályverseny, túra 

május 16. Klujber László 

Kocsis Norbert 

Tavaszi kirándulások, május vége Osztályfőnökök 

     

Környezetvédelmi világnap: 

előadás órákon, 

rajzok készítése 

június 2. Kovács Viktória 

Az ökoiskolai tevékenység 

értékelése 

június Horváthné Csőre Ildikó 

 

 

A tanév ÖKO iskola programjának tervezete 

 

Alapvető célkitűzések 

 Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek 

érvényesítése a napi gyakorlatban. 

 Új növendékeink szüleinek bevonása az intézmény ökoiskolai tevékenységébe. 

 A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és 

közösségi szinten egyaránt. 

 Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjük fel és óvjuk a környezet 

értékeit. 

 Legyen szempont az újrahasznosítás. 

 Az ökoiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, a tervezett feladatok esetében 

a megjelölt határidők betartása. 

Újrahasznosítás 

A mottóhoz kapcsolódó egész tanéves programok: 

 Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése a mindennapokban. 

Papírgyűjtés, műanyag üvegek gyűjtése. 

Felelős: Kovács Viktória-DÖK 

      Horváthné Csőre Ildikó 

 A barkácsoló, dekorációkészítő tevékenységeknél az újrahasznosítható anyagok kiemelt 

használata. 

„Újrahasznosítunk” program beindítása, versenyek meghirdetése. 
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„Újrahasznosítunk” Mestermunka pályázat 

Felelős: Klujber László és a Környezeti munkacsoport, osztályfőnökök, DÖK 

Határidő: április 8. 

 „Újrahasznosítunk” kiállítás megnyitó 

Felelős: Márkus Judit és Környezeti munkacsoport, osztályfőnökök, DÖK 

Határidő: április 14.  

 „Újrahasznosítunk” faliújság működtetése, havonta változótartalommal, földrészek 

szerinti dekorálás 

Felelős: Környezeti munkacsoport 

Határidő: havonta folyamatos 

 Közvetlen környezetünk tudatos fokozott védelme, értékeink megőrzése, iskolai 

környezetünk, gondozása, szépítése. 

Felelős: Haszillóné Kovács Andrea 

    Kovács Viktória 

Határidő: április 

 Egészséges életmód, mindennapos testmozgás, egészséges táplálkozás igényének 

erősítése, gyakoroltatása. 

Felelős: Málovicsné Tánczos Irén 

Határidő: november 

Folyamatos ÖKO programok, amelyekkel az előző évek hagyományait folytatjuk: 

 A helyi tantervünk szerint folyamatos koncentrálás környezetvédelmi témákkal 

Felelős: szaktanárok 

Határidő: folyamatos 

 „Tiszta levegő! Mozdulj érte!” címmel, az Autómentes nap alkalmából illusztrációs 

kiállítást rendezünk az alsó tagozat részvételével 

Felelős: Kovács Viktória, alsós tanítók 

Határidő: szeptember 22. 

 Fém dobozok gyűjtése (konténerben) 

 Műanyag flakon gyűjtése (konténerben) 

 Kupakok gyűjtése 

Felelős: Klujber László 

Határidő: folyamatos 

 Elemgyűjtés „Pontvelem” program: 

Felelős: Haszillóné Kovács Andrea 

Határidő: folyamatos 
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 Gyógynövénykert ápolása 

Felelős: Lukács Letícia 

Határidő: folyamatos 

 Osztálytermi növények ápolása 

Felelős: alsós tanítók, felsőben hetesek, 

Határidő: folyamatos 

 A „Madárbarát iskolaudvar” program folytatása 

Felelős: Klujber László 

Határidő: folyamatos 

 „Túrabakancs mozgalom” folytatása, hétvégi szervezett kirándulási programok 

családok részvételével. 

Felelős: Klujber László 

Határidő: októbertől folyamatos 

 „Az iskola rendőre” program beindítása után, törekszünk a tanulóink biztonsága érdekében, az 

együttműködést tartalmakkal megtölteni. Keressük a lehetőségeket előadások, beszélgetések 

megtartására. Szeretnénk, ha az iskola környékén, biztonságban lehetnének diákjaink 

délutánonként, hazafelé útjukon.  

Szenvedélyek (drog, dohányzás, alkohol, internet, játék…) kialakulásának elkerülésére 

törekszünk. Felvesszük a kapcsolatot a Rendőrség munkatársaival, akik felvilágosító 

előadásokat tartanak diákjainknak. 

 

 

Söjtör, 2017. szeptember 15. 

         

       Horváthné Csőre Ildikó 

         munkacsoport vezető 
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16. Havi bontású munkaterv 

A u g u s z t u s 

 
Időpontok Programok, feladatok Felelős 

Augusztus 1. Tankönyvek szállítása Málovicsné Tánczos Irén 

Augusztus 22-30. Családlátogatás 1- 5. osztályban Málovicsné Tánczos Irén 

Klujber László 

Aug.24. csütörtök 

8.00-9.00 óra 

 

11.00-12.00 óra 

13.00 -15.00 óra 

15.00 -17.00 óra 

 

Javító vizsgák 

 

Közalkalmazotti alakuló megbeszélés 

Tantestületi alakuló értekezlet 

Alakuló munkaközösségi 

értekezletek: munkaközösség 

vezetők megválasztása 

Órarendi egyeztetések 

 

Igazgató-helyettes 

 

Igazgató 

Munkaközösség vezetők 

 

 

 

Igazgatóhelyettes 

Aug.25. péntek 

9.00 – 11.00 óra 

11.00 – 11.30 óra 

  8.00 - 18.00 óra           

 

Iskolavezetőségi értekezlet 

Munkaközösségi megbeszélés 

Tankönyvek kiosztása 

 

Igazgató 

Munkaközösség vezetők 

Málovicsné Tánczos Irén 

Augusztus 28. hétfő 

9.00-10.00 óra 

10.00-14.00 óra 

 

 

 

 

 

 

 

Igazgatói értekezlet 

Tanévkezdő dokumentumok 

előkészítése 

Órarend készítése 

Tanévnyitó ünnepély előkészítése 

Órarendek véglegesítése 

Előzetes munkaközösségi 

munkatervek leadása 

 

Igazgató 

Igazgatóhelyettes, 

Iskolatitkár 

 

1. osztály osztályfőnök 

Igazgatóhelyettes 

Munkaközösség vezetők 

Aug. 31. csütörtök 

 8.00-12.30 óra 

 

 

Évnyitó értekezlet,  

Munkaközösségek javaslatai 

Hozzászólások, kiegészítések 

 

Igazgató 

Igazgató 

 

Aug. 31. csütörtök 

            16.30-18.00 óra 

 

Tanévnyitó ünnepély 

 

Igazgató, 

1. osztály osztályfőnök 

 

Szeptember 

 
Időpontok Programok, feladatok Felelős 

Szeptember 1. péntek 

         8.00-13.00 óra 

 

 

A tanév első napja, osztályfőnöki órák, 

közösségépítő nap 

 

Igazgató 

Osztályfőnökök 

Szeptember 11. hétfő 

                  16.30 óra 

Elsős szülői értekezlet Málovicsné Tánczos Irén 

Szept. 15. péntek  

Tanítás nélküli 

munkanap (1.) 

Deák túra Klujber László 

Lukács Letícia 

Kocsis Norbert 

Szeptember 18. hétfő Osztályok szülői értekezlete Osztályfőnökök 
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          16.30-18.00 óra  (2-8. osztályok) 

Program: 

16.30 Szülői értekezlet osztályonként 

           SZM tagok megválasztása,  

Külön kiírás szerint. 

 

 

Igazgató 

Szeptember 18. hétfő Munkaértekezlet Igazgató 

Szeptember 25. hétfő 

          17.00-19.00 óra 

Szülői Munkaközösség értekezlete 

Az SZM elnökének megválasztása 

Igazgató 

 

Szeptember 29. péntek 

          14.00-16.00 óra 

Suli-buli Horváthné Csőre Ildikó 

Kovács Viktória 

Egyéb programok, 

feladatok: 

  

 Szakkörök és korrepetálások 

szervezése, indítása, 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes 

Év eleji adminisztrációs feladatok Minden kolléga 

Év eleji hangos olvasás felmérések  Tanítók, tanárok 

Tanmenetek elkészítése, leadás Munkaközösség vezetők 

Tankönyvek elszámolása Málovicsné Tánczos Irén 

DÖK alakuló ülései 

Tisztviselők megválasztása 

Az iskola diákparlamenti 

képviselőjének megválasztása 

Kovács Viktória 

 

Használtelem gyűjtése Haszillóné Kovács 

Andrea 

Szelektív hulladékgyűjtés Kovács Viktória 

Folyosók dekorálása 4.,8. osztályfőnökök 

Az ózonréteg védelmének világnapja 

(szeptember 16) 

DÖK 

Autómentes nap (szeptember 22) 

Takarítás világnapja (szept. 15.) 

Klujber László 

Kovács Viktória 

 

Október 

 
Időpontok Programok, feladatok Felelős 

Október 2. hétfő Zene világnapja: 

hangszeres bemutatók 
Halász Tiborné 

Október 3. kedd Állatok világnapja DÖK 

Október 6. péntek 

 

Megemlékezés az Aradi 

Vértanúkról 

Alsós osztályfőnökök 

Történelmet tanító 

pedagógus 

Szeptember 15- 

Október 18. 

Deák hét programja 

Deák futóverseny 

 

 

Deák tanulmányi verseny 

 

 

 

Deák futball verseny 

 

 

Szűsz János, 

Tánczosné Blaskovics 

Erika 

Dr. JandónéBapka Katalin 

Bedőné Fatér Tímea 

Kiss László 

Málovicsné Tánczos Irén 

Szűsz János 

Kocsis Norbert 
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Deák kézilabda verseny 

 

Szűsz János, 

Tánczosné Blaskovics 

Erika 

Október 17. kedd Deák emlékünnepség DrJandónéBapka Katalin 

Horváthné Lukács Judit 

Október 20. péntek 

          13.30-15.30 óra 

          15.30-16.30 óra 

Projektnap- október 23. 

Emlékünnepély 

Kőhalmi Erika 

Kovács Viktória 

Egyéb programok, 

feladatok: 

  

 Elsőosztályosok felmérése 

(diagnosztikus mérés) 

Málovicsné Tánczos Irén 

 

Idősek világnapja  

Állatok világnapja Horváthné Csőre Ildikó 

Környezetvédelmi és tisztasági őrjárat  DÖK 

Folyosók dekorálása 3.,7. osztályfőnökök 

Takarékossági világnap (10.31.) Haszillóné Kovács Andrea 

 

November 
 

Időpontok Programok, feladatok Felelős 

Okt. 30.- nov. 5. 

(okt. 27. péntek  

nov. 6. hétfő) 

Őszi szünet 

A szünet utáni első tanítási nap: 

november 7. 

 

November 6. hétfő A szünet utáni első tanítási nap.  

November 8-10. Projekthét 

1.osztály: Mesehét 

2.osztály: Állatok a mesékben 

3.osztály: Multikulturális hét 

4.osztály: Multikulturális hét 

5.osztály: Nemzeti Parkjaink 

6.osztály: Példaképem 

7.osztály: Az energia 

8.osztály: Pályaválasztási hét 

Osztályfőnökök 

Pótosztályfőnökök 

Lehet a témán változtatni, 

de az új kidolgozott 

programot okt. elejére el 

kell készíteni. 

November 14. kedd  Fogadó óra Igazgató-helyettes 

November 15.  1., 2. osztály szöveges értékelése Márkus Judit 

Málovicsné Tánczos Irén 

November 21. Egészségnap 

Egészségnevelési előadás 

Málovicsné Tánczos Irén 

Kovács Viktória 

Haszillóné Kovács Andrea 

November 20. 

 

Iskolai mesemondó verseny 

Népdaléneklési verseny 

Málovicsné Tánczos Irén 

Halász Tiborné 

 November 30. 

csütörtök 

           13.30-16.00 óra 

Munkaértekezlet  Igazgató, BECS vezető 

 Fogadóóra Minden kolléga 

November 24. péntek 

 

A szülői szervezet feldíszíti az iskola 

folyosóit.  

 

Márkus Judit 
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 Adventi készülődés. Horváthné Csőre Ildikó 

Egyéb programok, 

feladatok: 

  

 Madáretetők kihelyezése, 

gondoskodás a madáretetésről a tél 

során. 

DÖK 

Klujber László 

Folyosók dekorálása. 2.,6. osztályfőnökök 

 

December 
 

Időpontok Programok, feladatok Felelős 

December 6. szerda Mikulás várás Szűsz János  

December 13. szerda 

 

Luca nap 

 

Luca napi búzaültetés 

Haszillóné Kovács Andrea 

Szabó Éva 

Horváthné Csőre Ildikó 

December 4. hétfő Pályaválasztási szülői értekezlet Kőhalmi Erika 

December 22. péntek Karácsonyi projektnap Tánczos Viktória 

Lukács Letícia 

December 21. 

csütörtök  16.30 óra 

Karácsonyi műsor 

 

Horváthné Csőre Ildikó 

Klujber László 

Dec. 27.- jan.2. 

(dec. 22. péntek) 

Téli szünet 

Szünet utáni első tanítási nap jan. 3. 

szerda 

 

Egyéb programok, 

feladatok: 

  

 

 

Január 

 
Időpontok Programok, feladatok Felelős 

Január 3. szerda Szünet utáni első tanítási nap  

Január 19. péntek Szaval a nemzet Kovács Viktória 

Január 24. szerda 

 

Félévi osztályozó konferencia Igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök 

Január 26. péntek Az első félév utolsó tanítási napja ,  

Január 22. hétfő 

 

A Magyar Kultúra Napja (Január 22.) 

 

Bedőné Fatér Tímea 

Január 20. szombat 

                 10.00 óra 

Központi írásbeli felvételi vizsgák 8. 

oszt. 

(Jelentkezés 2017.december 8.) 

Kőhalmi Erika 

Dr Jandóné Bapka Katalin 

Egyéb programok, 

feladatok: 

  

 Tanulói átlagok kiszámítása Bölcs 

Bagoly, Szorgos Méh eredmények 

hirdetése 

Osztályfőnökök 
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Egyéb teendők a félévzárás előtt: 
Teendők  Felelős Határidő 

Osztályzatok egyeztetése naplóval és az 

ellenőrzővel. 

(Minden jegy legyen beírva!) 

Szaktanárok, 

osztályfőnökök 

Január 9. 

Szöveges értékelés kidolgozása, 

egyeztetése az 1-2.osztályokban 

1-2.osztályfőnökök, 

ott tanító szaktanárok 

Január 16. 

Félévi konferenciára rövidbeszámoló az 

osztályokról,osztályfőnöki beszámolók 

leadása 

Félévi statisztika leadása. 

Osztályfőnökök Január 16. 

Órarendi változások Igazgatóhelyettes Január 19. 

 

Munkaközösség-vezetők , (DÖK, 

gyermekvédelem, környezeti csoport) 

beszámolóinak leadása 

(e-mailen és nyomtatva is) 

munkaközösség vezetők Január 16. 

 

Február 
 

Időpontok Programok, feladatok Felelős 

Február 2. péntek Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 

Február 8. csütörtök 

           13.00-16.00 óra 

Félévi tantestületi értekezlet Igazgató, 

munkaközösség-vezetők 

Február 12. hétfő Osztályok második szülői értekezlete Osztályfőnökök 

Február 19. hétfő Felvételi lapok postázása (8.o) Kőhalmi Erika 

DrJandónéBapka Katalin 

Február 9. péntek Farsang DŐK 

Február 25. csütörtök A kommunista diktatúra áldozatainak 

emléknapja 

Történelmet tanító 

pedagógus 

Alsós osztályfőnökök 

Február  Területi Zrínyi Ilona matematika 

verseny (3-8. oszt) 

Kiss László 

Haszillóné Kovács Andrea 

Február 27. kedd 

                     13.30 óra 

Munkaértekezlet  Igazgató 

munkaköz. vezető 

Egyéb programok és 

feladatok: 

  

 Hevesy György kémia verseny 7.-8. Haszillóné Kovács Andrea 

 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

(5-8.o) 

Bedőné Fatér Tímea 

 Színház alsósoknak és felsősöknek Horváthné Csőre Ildikó 

 Bendegúz Kis Nyelvész verseny DrJandónéBapka Katalin 

 A Tisza élővilágának emléknapja  

Valentin-nap  

Folyosók dekorálása 4.,8. osztályfőnökök 
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Március 

 
Időpontok Programok, feladatok Felelős 

Március 1-2. 

Tanítás nélküli 

munkanap (2-3.) 

Nevelőtestületi továbbképzés Igazgató 

Március 10. szombat 

Tanítás nélküli 

munkanap (4.) 

Pályaorientációs nap Osztályfőnökök 

Március 14. szerda 

          13.30-15.30 óra 

          15.30-16.30 óra 

 

Projektnap- március 15. 

Emlékünnepély 

 

Szabó Éva 

Haszillóné Kovács Andrea 

Március 21-22. 8. oszt. felvételi lapok módosítása Kőhalmi Erika 

DrJandónéBapka Katalin 

Március 23. péntek „Vár az iskola” program 

Szülői tájékoztató leendő elsős szülők 

részére 

Ismerkedő foglalkozások gyerekeknek 

Igazgató. igazgató 

helyettes,  

 

Haszillóné Kovács Andrea 

Március 28. szerda 

           13.30-16.00 óra 

Húsvéti készülődés Horváthné Csőre Ildikó 

Március 29.-április 3. 

 

Tavaszi szünet 

Szünet utáni első tanítási napáprilis 4. 

szerda 

 

Egyéb programok és 

feladatok: 

Nyílt nap Igazgató. igazgató 

helyettes 

 Víz világnapi program: Vízmű 

látogatás 3-4. osztály 

Március 22. csütörtök 

Klujber László 

Kovács Viktória 

Haszillóné Kovács Andrea 

Horváthné Csőre Ildikó 

Energiatakarékossági Világnap (03.06)  

Kenguru matematika verseny Kiss László 

Haszillóné Kovács Andrea 

Kőhalmi Erika 

Horváthné Csőre Ildikó 

Folyosók dekorálása: 3.,7. osztályfőnökök 

  

 

Április 

 
Időpontok Programok, feladatok Felelős 

Április 11. szerda A költészet napja Bedőné Fatér Tímea 

Április 15. 1.osztályosok szöveges értékelése. Málovicsné Tánczos Irén 

Április 24. kedd Fogadóóra Igazgató 

Április 21. szombat A Föld Napja (április 22.) 

Fenntartható fejlődés témahét 

Klujber László 

Márkus Judit 

Kovács Viktória 

Horváthné Csőre Ildikó 

Április 27. péntek 

               14.00 óra 

Munkaértekezlet: 

Aktuális feladatok 
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Évzárás teendői Igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

Egyéb programok és 

feladatok: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsősök beíratása Igazgató, iskolatitkár 

Papírgyűjtési akció DŐK 

Alapműveleti matematika verseny 

 

Kiss László 

Alsós matematikát tanítók 

Közlekedési versenyek Klujber László 

Sport versenyek Szűsz János 

Szelektív hulladékgyűjtés Klujber László 

Folyosók dekorálása 2.,6. osztályfőnökök 

 

Május 

 
Időpontok Programok, feladatok Felelős 

Május 1.  Országos munkaszüneti nap  

Május 7-8. hétfő - 

kedd 

Anyák napja Osztályfőnökök 

Május 14-17. hétfő – 

csütörtök 

7. osztályos írásbeli vizsgák. (magyar, 

matematika, angol) 

Szűsz János 

Kiss László 

Bedőné Fatér Tímea 

Lukács Letícia 

Május 11. péntek 

Tanítás nélküli 

munkanap (5.) 

Madarak és Fák napja Klujber László 

Május 21. hétfő 

  8.00-12.00 óra 

 

7. osztályos szóbeli vizsga. DrJandónéBapka Katalin 

Tánczosné Blaskovics 

Erika 

Május 15. kedd 

17.00 – 19.00 óra 

Fogadóóra Minden kolléga 

Május 16. szerda 

         8.00-12.00 óra 

OKÉV mérés 

Idegen nyelvi mérés 

 

Tánczos Viktória 

DrJandónéBapka Katalin 

Lukács Letícia 

Kovács Viktória 

Május 23. szerda 

         8.00-12.00 óra 

OKÉV mérés 

a 6. és a 8. évfolyamokon 

1-4. órában 

DrJandónéBapka Katalin 

Tánczosné Blaskovics 

Erika 

Kőhalmi Erika 

Egyéb programok és 

feladatok: 

  

 Rendőrségi előadás  

Dohányzásmentes nap(május 31.) Osztályfőnökök 

Nemzetközi éghajlat változási nap 

(május 15.) 

 

 

Folyosók dekorálása 1.,5. osztályfőnökök 
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Június 

 
Időpontok Programok, feladatok Felelős 

Június 1. péntek Gyereknap DÖK 

A Söjtöri Gyermekekért 

Alapítvány 

Június 1-3.  Határtalanul kirándulás Szlovákiában. Szűsz János 

Június 4. hétfő A nemzeti összetartozás napja (06.04.) Alsós osztályfőnökök 

Történelmet tanító 

pedagógusok 

Június 8. péntek 

Tanítás nélküli 

munkanap (6.) 

Diáknap DÖK 

Június 12. kedd Tanulmányi osztálykirándulások 

Alsósok közösen, felsősök közösen 

Osztályfőnökök 

Június 13. szerda 

13.30-16.00 óra 

Osztályozó konferencia 

Osztályfőnöki beszámoló leadása 

Tanulói átlagok kiszámolása 

Bölcs Bagoly, Szorgos Méh 

Igazgató, osztályfőnökök 

Június 15. péntek 

17.00 óra 

Ballagás Szűsz János 

Bedőné Fatér Tímea 

Június 19-23. Osztályokban, szertárakban, 

tanárikban teljes rendrakás, nyári 

munkálatok előkészítése, leltározás. 

Pedagógusok 

Június 19. Tanévzáró Márkus Judit 

Július 2. hétfő 

 

Tanévzáró tantestületi értekezlet 

Éves beszámolók 

Igazgató 

Munkaközösség vezetők 

DÖK  

Fejlesztő pedagógusok 

Június  Nyári Erzsébet táborok  

Jún.  Nyári szabadság-38 nap 

Alakuló értekezlet: aug.:21. kedd 

 8.00 óra 

Igazgató 

 

 

Egyéb teendők évzárás előtt: 

 

Teendők  Felelős Határidő 

Osztályzatok egyeztetése naplóval és az 

ellenőrzővel. 

(Minden jegy legyen beírva!) 

Szaktanárok, 

osztályfőnökök 

 

Szöveges értékelés kidolgozása, egyeztetése az 1-2. 

osztályokban 

1-2.osztályfőnökök, 

ott tanító 

szaktanárok 

 

Év végi konferenciára rövid beszámoló az 

osztályokról. Az év elején készített osztályfőnöki 

munkaterv alapján írásos értékelés az osztályban 

végzett nevelő munkáról, az osztály neveltségi 

szintjéről. 

Osztályfőnökök Leadási határidő: 

 

Év végi beszámolók készítése:a munkaközösség éves 

munkája, az év eleji tervek megvalósításának 

Munkaközösség-

vezetők 

Leadási határidő: 

Június  



Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola- Munkaterv 2017-2018. 76. 

 
 

elemzése, javaslatok a következő tanévre, 

versenyeredmények. 
 

Bizonyítványok, anyakönyvek megírása, ellenőrzése, 

leadása 

Osztályfőnökök Június 

Naplók, napközis naplók, sportnaplók lezárása, 

leadása 

Szakkörvezetők Június  

Év végi adminisztrációs teendők ellenőrzése, 

hiányok pótoltatása. 

Igazgatóhelyettes Június  

 


