
 

ISKOLAI 

MUNKATERV 

TERVEZET 

2018/2019. tanév 

  



Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola 
2018/2019. tanév 

2 

TARTALOM 

1. 2018. július – augusztus időszakában, a tanévkezdés előtti 

tanévindítással kapcsolatos eseményekről ........................................................... 3 

2. Pedagógiai programunk tartalmi szabályozása .................................................. 5 

3. Pedagógiai munkánk kiemelt feladatai ................................................................ 6 

4. A 2018/2019. tanév időrendi ütemezés az Emberi Erőforrások 

Minisztere által kiadott13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján ................. 20 

5. Tanítás nélküli munkanapok rendje .................................................................. 25 

6. Tanítási szünnapok rendje .................................................................................. 27 

7. A továbbtanulás éves szabályozása .................................................................... 27 

8. Felmérések ütemezése .......................................................................................... 29 

9. Tanulmányi versenyek ........................................................................................ 33 

10. Létszámadatok, tanulócsoportok ....................................................................... 35 

11. A tanév egyéb feladatai ........................................................................................ 36 

12. Ünnepségek, megemlékezések ............................................................................. 38 

13. Továbbképzések ................................................................................................... 40 

14. Önértékelés, pedagógusminősítés, tanfelügyeleti ellenőrzés ............................ 40 

15. Nyertes és folyamatban lévő pályázatok ............................................................ 47 

16. Mellékletek ........................................................................................................... 48 

  



Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola 
2018/2019. tanév 

3 

1. 2018. JÚLIUS – AUGUSZTUS IDŐSZAKÁBAN A TANÉVKEZDÉS ELŐTTI 

TANÉVINDÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEKRŐL 

1.1. A nyár eseményei 

Tanulóink ezen a nyáron is részt vehettek kulturális intézmények, sportegyesületek, civil 

szervezetek által szervezett tábori programokon. Június harmadik hetében az EFOP 3.3.5. 

pályázat keretében KRESZ napközis táborban 25 fő, sport napközis táborban 20 fő és digitális 

világ napközis táborban 15 fő vehetett részt, június negyedik hetében Szarvason bentlakásos 

táborban életvezetési gyakorlatokkal ismerkedhettek meg 7. évfolyamos tanulóink közül 

tizenketten. 2018. 07. 02-06. között az EFOP 3.3.2. pályázat keretében az alsó tagozatosok 

közül 30 fő erdei iskolai táborban, az 5-7. évfolyamosok közül 20 fő kajaktáborban töltötte az 

időt. Erzsébet Tábort a Nagyszénási Kulturális Központ2018. 07. 30-2018. 08. 03. között, a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat pedig 2018. 08. 13-08. 17. között szervezett rászoruló 

gyermekeknek. Szabadidős táborban vehettek részt a Betyár Lovas Közhasznú Alapítvány 

szervezésében augusztus 7-től l1-ig iskolánk tanulói. Az V. Összetartozunk táborban szintén 

iskolánk tanulói táborozhattak a testvértelepülésekről érkező gyerekekkel augusztus 15-től 

21-ig. 

A nyári napközi szervezésében és lebonyolításában segített nyolc pedagógus, akik vállalták a 

jelentkező 35 tanuló nyári felügyeletét. 

1.2. Tárgyi feltételek alakulása 

A nyári idősszakban elvégzett felújítási, karbantartási munkák, egyéb feladatok 

Az 1. és 5. évfolyam tantermeinek teljes festése, mázolása megtörtént. Az energetikai felújítás 

kapcsán történő beázásokat a kivitelező cég kijavította. Felújító, tisztasági meszeléseket és 

karbantartási munkálatokat szükség szerint a Békéscsabai Tankerületi Központ megbízásából 

elvégezte a TÖMB2002 Kft az év végi szemlét követően. A nyár folyamán megtörtént a 

Nagyszénási Önkormányzat TOP pályázata kapcsán felújított felső tagozatos épület műszaki 

átadása (nyílászáró csere, külső szigetelés, tetőszigetelés, napelemek felszerelése, kazáncsere, 

tornaterem festése, hőellátásának biztosítása, akadálymentesített mosdó kialakítása, az épület 

akadálymentesítése). Mindkét épület udvarának parkrendezése is folyamatos volt a nyár 

folyamán. 

A rovar- és rágcsálóirtás 2018. augusztus végén megtörtént. 
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1.3 Tanévindításhoz kapcsolódó egyéb szervezési feladatok 

A munkavédelmi szemle az alsó és a felső tagozaton, és a belső terekben is megtörtént2018 

júliusában a munkavédelmi felelőssel. A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást 2018. 

augusztus 27-én megtartottuk. 

Tankönyvellátás 

A megrendelt tankönyvek 2018. augusztus 7-énmegérkeztek az iskolába, a kiosztásuk 

augusztus 22-23-án megtörtént. 

Javítóvizsgák és osztályozóvizsgák lezajlottak. 

Javítóvizsgára két tantárgyból1 fő tanulót utalta nevelőtestület; 2018. augusztus 28-án a vizsga 

lezajlott, a javító vizsga eredménye: a tanuló mindkét tantárgyból sikeres vizsgát tett. 

A szülői szervezet vezetősége, a diákönkormányzat vezetősége és az intézményi tanács is 

áttekinti, véleményezi a tanév helyi rendjét és a tervezett tanulmányi versenyeket tartalmazó 

iskolai munkatervet, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet és a Pedagógiai 

Programban történt változtatások átvezetését. Mindhárom szervezet egyetértett az őket érintő 

tervezettel, egyéb javaslatuk nem volt. 

A 2018/2019. tanév tantárgyfelosztása alapján az órarend az első félévre elkészült, az első 

tanítási napon hirdetjük ki a tanulóknak. 

1.4 Személyi feltételek alakulása 

Főállású pedagógusok létszáma 29 fő, ebből két fő tartósan távol, GYES-en van, egy fő 

áttanít az Orosházi Liszt Ferenc Művészeti Iskolába, egy fő áttanít az Orosházi Vörösmarty 

Mihály Általános Iskolába, öt fő óraadó, ebből három nyugdíjas pedagógus, egy fő másik 

iskolából hozzánk áttanító pedagógus. Egy fő gyógypedagógiai asszisztens, egy fő 

iskolatitkár, egy fő rendszergazda, 8 fő technikai dolgozó (ebből 1 fő tartósan távol van – 

GYES) és 3 közfoglalkoztatott segíti munkánkat. Az EFOP 1.1.3. Nő az esély pályázatnak 

köszönhetően két fő segíti az oktató-nevelő munkát intézményünkben. Szakos ellátottságunk 

100 %-os. 

A délutáni sportszakköröket továbbra is együttműködési megállapodás keretében látjuk el: az 

MLSZ-szel szerződésben fiú futball 1-8., az Orosházi Női Kézilabda Clubbal lány kézilabda 

1-4., a Szarvasi Női Kézilabda Klubbal lány kézilabda 5-8., az Orosházi Férfi Kézilabda 

SE-vel fiú kézilabda 1-8., a Nagyszénási Diák Birkózó Klubbal: birkózás 1-8. évfolyam. 
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2. PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK TARTALMI SZABÁLYOZÁSA 

2.1. Szabályozó dokumentumok 

- A 2011. évi nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény Nemzeti Köznevelésről 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. köznevelési intézményben 

történő végrehajtásáról   

- 229/2012.(VIII.28) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról  

- 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról   

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

köznevelési intézmények névhasználatáról   

- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

(sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos szabályozás) 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

- A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet, és a 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosítása   

- 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 

- 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

- A 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények 

módosításáról 

- A 202/2012. (VII. 27.) Kormányrendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 

- A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról 

- Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 

- A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. 

(XII.17.) Kormányrendelet 

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási 

intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 

- A 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 

- 5/2013. (V.31.) KLIKE utasítása 
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- Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

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

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

- 2014. évi XXXVI. törvény egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról - 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása 

- 134/2016. (VI. 10) Kormányrendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról. 

- 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet 10. § 

- 13/2018. (IV.14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 

3. PEDAGÓGIAI MUNKÁNK KIEMELT FELADATAI 

3.1. A 2018/2019. tanévben az Intézményi pedagógiai program 2013-ban elfogadott helyi 

tantervét alkalmazzuk az 1-8. évfolyamon. A követelmények és az óraszámok 

figyelembe vételével kell a tanmeneteket elkészíteni, és ellenőrzésre, aláírásra leadni 

szeptember 21-ig a munkaközösség-vezetőknek. Vezetői aláírásra 2018. szeptember 26-

ig kell leadni a tanmeneteket és az egyéni fejlesztési terveket. 

Felelős: pedagógusok 

 intézményvezető-helyettesek 

Határidő: 2018. szeptember 21. 

 2018. szeptember 26. 

3.2. Az intézmény beiskolázási tervének elkészítése a tankerülettel egyeztetve történik a 

középtávú továbbképzési program szerint. 

Felelős: intézményvezető 

 intézményvezető-helyettes (alsós) 

Határidő: 2019. március8. 
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3.3. A Knt. 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést 2018. szeptember 1-jétől 

kezdődően az iskolai nevelés-oktatás minden évfolyamán heti 5 testnevelés órában 

szervezzük meg. A tornatermek használati rendjét, délelőtti és délutáni időbeosztását az 

alsós tanítók, a testnevelők hangolják össze és egyeztetik. 

Az úszásoktatás infrastrukturális feltétele a nevelési-oktatási intézményben nem, de a 

településen rendelkezésre áll nyitott tanmedencében. Ebben a tanévben is a testnevelés 

órák keretében heti két órában a 2-8. évfolyamon kerül megszervezésre az úszásoktatás 

terveink szerint (szeptember-október és április-június hónapban) az időjárástól függően 

évfolyamonként 36 órában. A fürdő használatát az úszásoktatás ideje alatt tanulóink a 

Békéscsabai Tankerületi Központ engedélyével, önkormányzati támogatással vehetik 

igénybe. 

Felelős: intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

Határidő: 2018. szeptember 6. 

A napi három órát meghaladó napközis foglalkozások között biztosítani kell a tanuló 

életkorához és fejlettségéhez igazodó játékos, egészségfejlesztő testmozgást. A játékos 

testmozgást, ha az időjárási viszonyok megengedik, szabadban kell megszervezni. A 

játékos testmozgás ideje legalább napi 45 perc. 

Felelős: intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

 testnevelést tanító pedagógusok 

Határidő: szeptember hónapban a tankerülettel egyeztetett időpontban 

Az 1-2. osztályban a kölyökatlétikai programban nyert eszközöket kell használni a 

testnevelés órákon és a délutáni sportfoglalkozásokon. 

Felelős: intézményvezető 

 intézményvezető-helyettes (alsós) 

 testnevelést tanító pedagógusok 

Határidő: folyamatos 

3.4. Az 1-8. évfolyamokon az etika illetve a hit- és erkölcstan órák időbeosztása azonos 

idősávban történik. Az esetlegesen elmaradó hit- és erkölcstan óra esetében a tanulók 

felügyeletét biztosítani kell. Az iskoláknak a tanügyi dokumentumaikban minden érintett 

tanuló esetében az „Etika/Hit- és erkölcstan” megjelölést lehet csak és kizárólag 
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alkalmazni, vagyis a tanügyi dokumentumokból nem derülhet ki sem az, hogy egy adott 

tanuló etikaoktatásban vagy hit-és erkölcstanoktatásban vett részt, és az sem derülhet ki, 

hogy melyik felekezet szervezte azt. A hit- és erkölcstan értékelése az iskola pedagógiai 

programja szerint történik. 

Felelős: intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

Határidő: 2018. szeptember 3. 

3.5. Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése érdekében az idegen nyelv hetének 

megszervezése már hagyomány iskolánkban. Az EFOP 3.3.7. pályázat kapcsán ez 

egyben idegen nyelvi témahét is intézményünkben. 

Felelős: idegen nyelvet tanítók 

 pályázati koordinátor 

Határidő: 2018. október 15-19. 

3.6. Az egészségnevelés és a környezeti nevelés lehetőségeinek kiaknázása tanórán és 

tanórai kereteken kívül is megtörténik. Az EFOP 3.3.7. pályázat keretén belül 2019. 06. 

11-13. között fenntarthatósági témahetet szervezünk iskolánk tanulóinak, hogy 

élménypedagógiai módszerekkel mélyítsük el tudásukat a témával kapcsolatban. 

Felelős: intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

 pedagógusok 

Határidő: folyamatos 

 2019. június 10-12. 

3.7. A baleset-megelőzés és a közlekedésbiztonság erősítése tanórán és tanórai kereteken 

kívül is fontos. Az együttműködés az iskolarendőrrel és az Autóklub helyi szervezetével 

folyamatos. Az EFOP 3.3.5. pályázat keretében 2019. június harmadik hetében KRESZ 

napközis tábor kerül megszervezésre a 4. évfolyamosok számára. 

Felelős: intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

 pályázati koordinátor 

 pedagógusok 

Határidő: folyamatos 
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3.8. Az egyes osztályokban tanító pedagógusok közötti hatékony együttműködés 

erősítése ebben az évben kiemelt feladat, amely előfeltétele a hatékony nevelő-oktató 

munkának. Az alsó és a felső tagozat közötti szakmai kommunikációra nagy hangsúlyt 

fektetünk ebben a tanévben is. Ebben megerősítést ad a megoldásközpontú pedagógia 

alkalmazása. Feladatunk a megoldásközpontú pedagógia megismertetése és az 

alkalmazás gyakorlati bemutatása az új dolgozókkal. 

Felelős: intézményvezető 

intézményvezető-helyettesek 

munkaközösség-vezetők 

osztályfőnökök 

szaktanárok 

napközis feladatot ellátó pedagógusok 

Határidő: folyamatos 

3.9. A munkaidő nyilvántartás, feladatellátás elszámolás, adatközlés és nyilvántartás 

rendszerének kezelése napra kész legyen, havonként igazoló jelentést küldünk róla a 

tankerületnek. Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: Ez a teljes munkaidő (heti 40 

óra) 55-65%-a, ami heti 22-26 órát jelent. Ugyanakkor ez teszi ki a kötött munkaidő 

jelentős részét is. Ebben az időkeretben rendelhető el pedagógus számára tanórai és 

egyéb foglalkozás megtartása. Az „egyéb foglalkozás” szintén a köznevelési törvény 

által bevezetett kifejezés, melynek jelentését a 4.§ 4. pontja adja meg: „a tanórákon 

kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók 

fejlődését szolgálja” vagyis ide tartozik minden olyan tevékenység, ami a 

tantárgyfelosztásban megjeleníthető foglalkozás. A kötött munkaidő fennmaradó 

részében (6-10 óra), a törvény 62.§ (6) bekezdése szerint a pedagógus a nevelés-oktatást 

előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, 

továbbá eseti helyettesítést lát el. Ide tartozik tehát minden olyan egyéb feladat, amely – 

az eseti helyettesítés kivételével – nem valamilyen foglalkozás megtartását jelenti. 

Felelős: intézményvezető 

 intézményvezető-helyettes (felső) 

 pedagógusok 

Határidő: folyamatos 
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3.10.  A Belső Értékelési Csoport (BÉCS) pedagógus önértékeléseinek megtervezése, 

ütemezése a 2018/2019. tanévre megtörtént. A foglalkozások, óralátogatások és 

azok megbeszéléseinek szervezése, kérdőívek kitöltettetése, értékelése, interjúk 

készítése és az eredmények feltöltése az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai 

felületre folyamatosan történik. Ebben a tanévben az újonnan belépő pedagógusok 

önértékelésére került sor. A BÉCS által elkészített ütemterv alapján, illetve 

intézményvezetői önértékelésre kerül sor (az intézmény vezetés negyedik évében). A 

pedagógusok által feltöltött önfejlesztési tervek ellenőrzése, nyomon követése 

folyamatos. Az önfejlesztési tervek megvalósítása a pedagógus és az intézményvezető 

feladata. 

Felelős: intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

 BÉCS munkaközösség-vezetője 

Határidő: folyamatos 

3.11. Az iskolai tanári ügyelet megszervezése külön ügyeleti rendben történik az alsó és a 

felső tagozaton. 

Felelős: alsós és felsős osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

 intézményvezető-helyettesek 

Határidő: 2018. szeptember 4. 

3.12. A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat kiemelten kezeljük. Törekszünk 

arra, hogy a lehető legrövidebb idő alatt megoldást találjunk a felmerülő problémákra. 

Ebben segítséget kapunk a megoldásfókuszú és az élménypedagógiai tréningek során. 

Az új tanulók külön „gondozása”, az iskolai szokásrend mielőbbi kialakíttatása, 

tanulmányuk, viselkedésük állandó figyelemmel kísérése elengedhetetlen a 

zökkenőmentes pedagógiai oktató-nevelő munka során. 2018. 09. 01-től szociális segítő 

munkatárs támogatja a gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyeket. Intézményi szinten a 

segítő munka elvégzéséhez biztosítjuk a tárgyi feltételeket. 

Felelős: gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógus 

szociális segítő munkatárs 

osztályfőnökök 

intézményvezető-helyettesek 

Határidő: folyamatos 
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3.13. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink létszámának megállapítása, figyelemmel 

követése egyik legfontosabb feladatunk. Folyamatos kapcsolatot tartunk a 

Gyermekjóléti Szolgálattal, a Pedagógiai Szolgálattal, a település jegyzőjével (a 

Polgármesteri Hivatal folyamatosan küldi az érvényes, aláírt határozatokat). Minden 

olyan kezdeményezésre nyitottak vagyunk, amelyek segítik ezeknek a gyermekeknek az 

iskolához való viszonyának a pozitív változását. 2013. szeptember 1-jétől a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzet meghatározását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény helyett már a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. § rögzíti. Ennek értelmében 

1. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 

és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket 

együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba 

fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 

nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba-fogadó gyámról megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. 

tv.) 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, 

hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában 

szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 

szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 

biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

2. Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az 1. pont a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 
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c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló 

fiatal felnőtt. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek – függetlenül attól, 

hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű – továbbra is jogosult az 

óvodában és az iskola 1–8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre, a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó minden egyéb juttatás, kedvezmény 

igénybevételére. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni problémáikkal 

felkereshetik az intézményben a szociális segítő munkatársat. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 szociális segítő munkatárs 

 osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

 tanítók, szaktanárok 

3.14. Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés megszervezése az eddigi 

gyakorlatnak megfelelően történik. A szülőkkel együttműködve (nyilatkozatuk alapján) a 

kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása a cél, a folyamatos egyénhez igazodó 

fejlesztés megvalósításával, egyéni fejlesztési tervek kidolgozásával. Ennek előfeltétele a 

tanulási nehézség feltárása, a probléma megoldásának segítése a nevelés-oktatás egész 

folyamatában. Adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása (differenciálás, 

csoportmunka, kooperatív technikák, élménypedagógia, megoldásközpontú pedagógia, 

stb.). Novemberben és áprilisban kompetencia alapú szöveges értékelés formájában kell 

tájékoztatni a szülőket gyermekük iskolai előmeneteléről. Az osztályfőnökök fokozott 

figyelemmel kísérik a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésben részt vevő 

tanulók az iskolai teljesítményét. 

Felelős: intézményvezető 
 intézményvezető-helyettesek 
 osztályfőnökök 
 tanítók 
 szaktanárok 

Határidő: folyamatos 
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3.15. Óvoda-iskola valamint az alsó – felső tagozat közötti zökkenőmentes átmenet 

segítése érdekében folyamatos a kapcsolattartás, a nyílt napok szervezése. 

Nyílt nap időpontja Alsó tagozat Felső tagozat 
2018.november 14.  x 
2019. március 21. x  

  

Felelős: intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

 munkaközösség-vezetők 

Határidő: folyamatos 

3.16. A minőségi oktatás elterjedése fő célként fogalmazódik meg intézményünkben. Ebben 

a tanévben is folytatódik a pedagógusok minősítése, tanfelügyeleti ellenőrzése; az ehhez 

kapcsolódó szaktanácsadás és önértékelés szintén kiemelt feladat. 2018 őszén egy 

gyakornok minősül Pedagógus I-be. A 2019-es évben öt pedagógus vesz részt minősítő 

eljárásban, ebből egy gyakornok Pedagógus I-re, és négy pedagógus Pedagógus I-ről 

Pedagógus II-re kérte minősítését. Tudomásunk szerint tanfelügyeleti ellenőrzésre a 

2019. évben sem pedagógus, sem vezetői, sem intézményi szinten nem kerül sor. 

Felelős: intézményvezető 

 pedagógusok 

 BÉCS munkaközösség vezetője 

Határidő: folyamatos 

3.17. Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2018/2019. tanévben országos mérés, értékelés 

keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. 

A vizsgálatot az iskoláknak az 5-8. évfolyamon 2019. január 9. és 2018. április 26. 

között kell megszervezniük (NETFIT), majd az eredményeket 2019. május 31-ig 

feltölteniük az informatikai felületre. 

Felelős: intézményvezető 

 testnevelő tanárok 

Határidő: 2019. május31. 
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3.18. Jelen tanévben is alkalmazni kell a 16 óráig szervezendő foglalkozásokra vonatkozó 

szabályozást. 

Felelős: intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

 pedagógusok 

Határidő: folyamatos 

3.19. A szakmai munka minőségi javítása érdekében ebben a tanévben folytatódik a Belső 

Szakmai Műhely, melynek keretében nyílt órákat tartunk, ezek célja az egymástól való 

tanulás. A nyílt órák tantárgya, évfolyama és tananyagtartalma a pedagógusok számára 

szabadon megjelölhető, tanulásszervezési eljárások közül a csoportmunka kooperatív 

technikával mindenki számára elvárt feladat. Plusz lehetőség az élménypedagógiai 

elemek alkalmazása ezeken az órákon, és kiegészül azzal is, hogy a tagozatok 

pedagógusai egymás óráit is meglátogatják. A Belső Szakmai Műhely külön 

eljárásrend szerint működik. Az Oktatási Hivatal „Bázisintézményeként” 

bekapcsolódunk a Békés megyei hálózati tanulásba, melyet a Békéscsabai Pedagógiai 

Oktatási Központtal együttműködve szervezünk és bonyolítunk le. 

Bázisintézményi szakmai műhelyek a 2018/2019. tanévben: 

DÁTUM TÉMA 

2018. 10. 13. Mesterségek napja, megoldásközpontú 

pedagógiák 

2018. 11. 07. Iskolagyűlés, megoldásközpontú 

pedagógiák 

2019. 03. 01. Iskolagyűlés, Belső Szakmai Műhely 

2019. 04. 17. Sport- és egészségnap, Belső Szakmai 

Műhely 

 

Aktívan részt veszünk a Békéscsabai Tankerületi Központ által szervezett intézményi 

szervezetfejlesztési képzések szervezésében és lebonyolításában a Belső Képző 

Központ keretén belül, ahol a belső szakmai műhely bevezetése, elterjesztése és 

eredményessége kerül bemutatásra. Intézményünkben kiemelt feladatként fogalmazódik 

meg a tapasztalati tanulás, amely a tanulókat saját élményeiken keresztül a nagyobb 
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tudás megszerzésében, készségeik fejlesztésében, értékek tudatosításában, valamint a 

másokkal való kooperációban és a közösségükben való boldogulásban segíti. A BSZM 

hospitálásai az EFOP 3.3.7-17-2017-00011 pályázat keretében élménypedagógiai órák 

látogatásának lehetőségével egészül ki. 

Felelős: intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

 Belső Szakmai Műhely koordinátor 

 pedagógusok 

Határidő: folyamatos 

3.20. Tehetséggondozás: A jó alapkészséggel rendelkezők a 4. évfolyamon szülői kérésre 

tanulhatnak heti 2 órában második idegen nyelvet. 

A 8. évfolyamon középiskolai előkészítő foglalkozást szervezünk matematika és 

magyar tantárgyakból azoknak a tanulóknak, akik érettségit adó középiskolába 

jelentkeznek. 

Az Orosházi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa folytatja 4. és 7. évfolyamon a 

kiemelt képességű tanulók részére heti egy alkalommal szervezett egyéni és csoportos 

tehetséggondozó foglalkozásokat, és azoknak a 4. évfolyamon kiszűrt tehetségesnek 

bizonyult 5. és 6. évfolyamosoknak a tehetséggondozását, akiknek a szülei 

nyilatkozatban ehhez hozzájárulnak.  

A szaktanárok azon tanulók részére, akik az adott tantárgyból jól teljesítenek, 

tehetséggondozó foglalkozást szerveznek (magyar, matematika, zongora, énekkar és 

német nyelv). 

Felelős: intézményvezető 

 érintett szaktanár 

 osztályfőnökök 

Határidő: folyamatos 

3.21. Szakkörök, egyéb foglalkozások szervezése és színvonalas működtetése. 

Szakkör akkor indítható, ha legalább 10 tanuló jelentkezett rá. A választott szakköri 

jelenlét a teljes tanévben kötelező, a hiányzást igazolni szükséges, a foglalkozásokról a 

pedagógus naplót vezet. 

Felelős: intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 
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 pedagógusok 

Határidő: 2018. szeptember 10. 

3.22. A házi- és felmenő rendszerű tanulmányi versenyek megszervezése munkaközösségi 

szintű feladat, ezekre a versenyekre a tanulók felkészítése pedagógus szintű feladat. 

Továbbjutás esetén tanulóinkat felkészítjük a városi, területi, megyei, országos 

versenyekre. A benevezés a levelezőversenyekre, a tanulók versenyzésének folyamatos 

figyelemmel kísérése a szaktanárok feladata. Az EFOP 3.3.2. pályázat keretében idegen 

nyelvi vetélkedőn Gyulán és természettudományos vetélkedőn Kétegyházán vesznek 

részt tanulóink. 

Felelős: intézményvezető 

 munkaközösség-vezetők 

 pedagógusok 

Határidő: tankerülettel egyeztetve folyamatos 
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3.23. A sporttevékenységek gondozása 

A sportversenyekre való nevezés, a részvétel megszervezése ebben a tanévben is 

szaktanári feladat. 

Felelős: intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

 testnevelők 

 napközis foglalkozást tartó nevelők 

Határidő: folyamatos 

3.24. Felzárkóztatást szolgáló intézkedések 

Fejlesztő kiscsoportos foglalkozásokat szervezünk 1-8. évfolyamon a rászoruló tanulók 

részére (BTMN, SNI) az Nkt. 27. § (5) bekezdése alapján. Rendszeres korrepetálások a 

rászoruló tanulók részére az alsó és felső tagozaton egyaránt vannak. 

Logopédiai és gyógytestnevelés foglalkozások megszervezése a rászoruló tanulók 

részére a fenntartóval és a Szakszolgálattal egyeztetett feladatellátás keretében történik. 

Középiskolai előkészítők megszervezése is megtörténik azoknak a tanulóknak, akik 

érettségit adó középiskolába jelentkeznek. A habilitációs, rehabilitációs órák tervezése 

külön órarend szerint a szakvélemények alapján történik. 

Felelős: intézményvezető 

 intézményvezető-helyettes (alsó) 

 gyógypedagógus 

 fejlesztőpedagógus 

 osztályfőnökök 

 szaktanárok 

 tanítók 

Határidő: 2018. szeptember10. 

3.25. A lemorzsolódás megelőzését szolgáló intézkedés 

Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő 

igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú 

tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő 

figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. A köznevelési intézmény további 

jelzéssel él a szülő, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekvédelmi szakszolgálat, illetve a 

gyámhivatal felé abban az esetben, ha az igazolatlan mulasztás a 10 órát, a 30 órát, 
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illetve az 50 órát eléri. A gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és - szükség esetén 

- a kollégium bevonásával intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának 

feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az 

igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a 

tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit 

szolgáló feladatokat. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 51. §). Ettől a tanévtől kezdve 

szociális segítő munkatárs szolgáltatását lehet igénybe venni azoknak a tanulóknak, 

akiknek egyéni problémáik adódnak. 

Felelős: intézményvezető 

 intézményvezető-helyettes (alsó) 

 szociális segítő munkatárs 

 osztályfőnökök 

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

Határidő: 2018. szeptember 7-től folyamatos 

3.26. A pályaválasztást segítő tevékenységet hagyományainknak megfelelően folytatjuk a 7. 

és 8. évfolyamon: pályaválasztási szülői értekezlet, pályaválasztási vásár, nyílt napok, 

üzemlátogatások. Egy külön témanap keretében foglalkozunk tanulóink 

pályaorientációs megsegítésével, mely során tanulóink megismerhetnek és 

kipróbálhatnak különböző szakmákat, készíthetnek apró használati tárgyakat, 

eszközöket. Az előző éveknek megfelelően pályaválasztási felelős segíti ezt a munkát.  

Felelős: intézményvezető 

 pályaválasztási felelős 

 7. évfolyam osztályfőnökei 

 8. évfolyam osztályfőnökei 

Határidő: folyamatos 

3.27. Tanulóink bevonása iskolai életük alakításába. 

Iskolánkban a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre a diákönkormányzat, melynek 

tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Feladatai közé tartozik a 

tanulói jogok képviselete, az iskolai ünnepségek és megemlékezések szervezésében 

való részvétel, a szabadidő tartalmas eltöltése, a diákévek tartalmassá, emlékezetessé 

tétele, illetve a jogok gyakorlásával segít felkészülni az állampolgári szerepre. 

Felelős: intézményvezető 
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 DÖK segítő tanár 

Határidő: folyamatos 

3.28. Értekezletek 

Időpont Cél, feladat Felelős 
2018. augusztus 24.  Alakuló értekezlet intézményvezető, 
2018. augusztus 30. Tanévnyitó értekezlet intézményvezető, 

intézményvezető-
helyettesek 

2018. szeptember Élménypedagógia 
képzés 

intézményvezető 

2018. augusztus 28. 
2018. szeptember 24. 
2018. október 25. 
2018. november 19. 
2018. január 28. 
2018. február 25. 
2018. március 25. 
2018. április 29. 
2018. május 27. 

Kibővített vezetőségi 
értekezlet 

intézményvezető 

2018. január 24. Félévi osztályozó 
értekezlet 

intézményvezető 

2018. február 4. Félévi nevelőtestületi 
értekezlet 

intézményvezető, 
intézményvezető-
helyettesek 

2018. június 6.  Év végi osztályozó 
értekezlet 

intézményvezető 

2018. június 24.  Tanévzáró 
nevelőtestületi 
értekezlet 

intézményvezető, 
intézményvezető-
helyettesek 

Minden héten hétfőn 9 óra Vezetőségi értekezlet intézményvezető 
Meghívás alapján Tankerületi vezetői 

értekezlet 
intézményvezető 

 
3.29. Szülői értekezletek, fogadóórák 

Szülői értekezleteket az alsó és felső tagozaton a pedagógiai programunk szerint az 

éves munkatervben meghatározott időpontokban tartunk, amelyet a tanév helyi 

rendjében és az eseménynaptárban rögzítettünk. 

A tanév során igény szerint (pl. kirándulás, osztályprogram egyeztetése, pályaválasztás 

segítése) is szervezhető szülői fórum, szülői értekezlet. 

Fogadóórát az intézményben dolgozó pedagógusok a szülői értekezletek előtt minden 

alkalommal tartanak. Egyéb alkalmakat munkaidőben a szülővel történő egyeztetést 

követően biztosítanak. 
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Felelős: intézményvezető,  

 osztályfőnökök 

Határidő: tanév időrendi ütemezése szerint 

Szülői értekezletek, fogadóórák 

Intézményi szintű szülői értekezlet, 
tagozatonként alsó, felső  

2018.szeptember3. 

Osztály szülői értekezlet, fogadóóra 2018. szeptember, november, 
2019. február, május 

Iskolai SZMK 2018. szeptember, november, 
2019. február, május 

Pedagógus fogadóóra  A szülői értekezletek előtt, illetve előre 
egyeztetett időpont alapján 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős fogadóórái Alsón tagozat épülete (Hősök útja 6.) 
hétfő: 10-11 óra 
kedd: 11-13 óra 
csütörtök: 11-13 óra 
Felső tagozat épülete (Táncsics utca 24/1.) 

3.30. Megoldásközpontú pedagógia 

Az iskolavezetése és nevelőtestülete három évvel ezelőtt célul tűzte ki a 

megoldásközpontú pedagógiai szemlélet elsajátítását és bevezetését. 

Alkalmazásátvezetői, középvezetői, munkaközösségi és osztályközösségi szinten 

továbbfejlesztjük ebben a tanévben is. 

A tanulók teljesítményét minden hónap első hetében iskolagyűlésen értékeljük. az 

iskolagyűlés tervezett témái a 2018/2019. tanévben: 

DÁTUM TÉMA SZLOGEN 

2018. szeptember Évkezdés, fogadalom tétel Mit szeretnék elérni? 

2018. október Zenei világnap „A zene az kell…” 

2018. november Személyes higiénia A tisztaság fél egészség 

2018. december Szeretet, ajándékozás Jobb adni, mint kapni 

2019. január Hungarikumok Minden, ami magyar 

2019. február Adatvédelem, személyiségi 

jog 

Védd magad! 

2019. március Egyedül otthon Az ember társas lény 

2019. április Népi hagyományok Régen volt, hogy is volt 

2019. május Nagyszénás település régen Otthon, édes otthon 
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és most 

Áldozattá válás, 

bűnmegelőzés 

 

Más kárán tanul az okos 

2019. június Határtalanul! 

Év végi zárás 

 

 
A megoldásközpontú gondolkodás lényege, hogy a megoldások keresésén, és jövőbeni 

megvalósulásán van a hangsúly, melyet az egyén önmaga fogalmaz meg, talál ki. Ehhez 

a pedagógus vagy a vezető egy sajátos kérdéskultúrán keresztül ad segítséget. A 

tréningeken a szülők és a pedagógusok közösen keresik azt az utat, mely az intézmény 

specifikációjához, a gyerekek, szülők, pedagógusok egyéniségéhez a legjobban illenek. 

A tanulókat foglalkoztató dolgokat, gondolatokat a megoldásokat keresve 

„MEGHALLGAT-LAK” teremben hetente egy alkalommal megbeszélhetik a gyermek- 

és ifjúságvédelmi felelőssel. Igény szerint akár más napokon is előre egyeztetett időpont 

alapján. A „MEGHALLGAT-LAK” teremben történő megbeszélések kibővülnek a 

szociális segítő munkatárs személyével, így lehetőség adódik a tanulóknak arra, hogy 

problémáikra megoldásokat keressenek. 

4. A 2018/2019. TANÉV IDŐRENDI ÜTEMEZÉSE AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTERE ÁLTAL KIADOTT 13/2018. (VI. 14.) EMMI RENDELETA 
2018/2019. TANÉV RENDJÉRŐL ÉS AZ EGYES OKTATÁST SZABÁLYOZÓ 
MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

4.1. A 2018/2019. tanévben a tanítási év 2018. 09. 03-tól 2019. 06. 14-ig tart a rendelet 2. § 

(1) bekezdése alapján. A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. 

szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június14. (péntek). A tanítási 

napok száma száznyolcvanegy (181) nap (36 hét). 

A tanítás nélküli munkanapok száma: 6, ebből egy nap programjáról a nevelőtestület 

véleményének kikérésével az iskolai DÖK jogosult dönteni és egy pályaorientációs nap. 

IDŐPONT ESEMÉNY 
2018. 08. 21-22. Órarendkészítés. 
2018. 08. 22-23. Tankönyvosztás. 
2018. 08. 24. Nevelőtestületi alakuló értekezlet. 

Munkavédelmi oktatás. 
2018. 08. 27. Konzultáció javítóvizsgára. 

Tanévnyitó szakmai nap - Békéscsaba 
Igazgatói konferencia – Békéscsaba 
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2018. 08. 28. Munkaközösségi értekezletek: természettudományos, 
humán, alsós és felsős osztályfőnöki, napközis, BÉCS. 
Javító vizsgák. 
Kibővített vezetői értekezlet 

2018. 08. 30. Intézményvezetői egyeztetés a Békéscsabai 
Tankerületi Központban (intézményi létszámok, 
költségvetés) 
Tanévnyitó értekezlet. 
MLSZ Intézményi Labdarúgás Körzeti Szervezői 
értekezlet – Telki. 

2018. 08. 31. Tanévnyitó ünnepség 
2018. 09. Te-Szedd! akció 

Intézményi papírgyűjtés az alsó tagozat udvarán. 
EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán belüli foglalkozások. 
EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán kívüli foglalkozások. 

2018. 09. 03. Iskolagyűlés az alsó és felső tagozaton. 
Első tanítási nap: 1-3. óra: osztályfőnöki 
(pótosztályfőnökökkel) - balesetvédelmi oktatás, 
házirend, csengetési rend változás, tanév rendje, 
bizonyítványok leadása, egyéni fejlesztési és 
rehabilitációs foglalkozások, énekkar, 
gyógytestnevelés, sportfoglalkozások, szakkörök 
szervezése. 
Bizonyítványok leadása a felsős intézményvezető-
helyettesnek. 
Szülői értekezletek 1-4. évfolyam (tornaterem) 
SZMK képviselők és elnök megválasztása 
osztályonként. 
Szülői értekezletek 5-8. évfolyam (aula) 
SZMK képviselők és elnök megválasztása 
osztályonként. 
Naplók megnyitása folyamatos (KRÉTA e-napló) 

2018. 09. 03-07. Tartós tankönyvek kiosztása a könyvtárból. 
2018. 09. 10. Szakkörök indítása. 
2018. 09. 10-14. között 2. és 5. évfolyam bemeneti mérése nyelvtanból és 

matematikából. 
2018. 09. 13. Tankönyvrendelés lezárása (pótrendelés). 
2018. 09. 14. A tantermek dekorációjának szemléje. 
2018. 09. 21. 5. évfolyam bemeneti mérés értékelésének leadása az 

intézményvezetőnek elektronikusan és papír alapon. 
Tanmenetek, munkatervek, egyéni fejlesztési tervek 
leadása a munkaközösség-vezetőknek. 
Jelentkezési határidő - Útravaló ösztöndíj program 

2018. 09. 24-28. A világ legnagyobb tanórája. 
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Útravaló ösztöndíj program – megbeszélés az 
érdekeltekkel. 

2018. 09. 24. Kibővített vezetői értekezlet. 
2018. 09. 26. Tanmenetek, munkatervek, egyéni fejlesztési tervek 

leadása az intézményvezetőnek. 
2018. 09. 28. Statisztikai lapok leadása. 

Törzslapok megnyitása. 
Nyomtatványok rendelése. 
Munkavédelmi utóellenőrzés az alsó és felső 
tagozaton. 

2018. 10. Belső Szakmai Műhely a 4. évfolyamon. 
Óvónők látogatása az első osztályosoknál. 
8. évfolyamosok látogatása a Vajda Péter Evangélikus 
Gimnázium Öveges Laborjában Szarvason. 
Pályaválasztási vásár – Békéscsaba. 
EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán belüli foglalkozások. 
EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán kívüli foglalkozások. 

2018. 10. 01. Iskolagyűlés a felső tagozaton. Zenei világnap. 
2018. 10. 04. Az 1. osztályosok látogatása volt óvodájukban. 
2018. 10. 05. Történelmi emléknap – megemlékezés az aradi 

vértanúkról. 
2018. 10. 08. Bázisintézményi jó gyakorlat átadása a Pedagógiai 

Szakmai Napok keretében a POK által szervezve 
(BSZM). 

2018. 10. 13. Munkanap áthelyezés (2018. 10. 22. hétfő) – tanítás 
nélküli munkanap. Mesterségek napja, EFOP 3.3.7. 
(Békéscsabai BM) 

2018. 10. 15-19. Idegen nyelv hete – Témahét EFOP 3.3.7. 
2018. 10. 19. DIFER: Minden első évfolyamos tanuló részére, 

akiknek az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosan 
kell támogatni (jelentés az Okt. Hivatal Regionális 
igazgatóságának 2018. 10. 26-ig). 
Iskolai szintű megemlékezés nemzeti ünnepünkről. 

2018. 10. 24. Tanítás nélküli munkanap – pedagógus belső 
továbbképzés. 

2018. 10. 26. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap. 
2018. 10. 29 – 11. 02. Őszi szünet. 
2018. 11. 05. Őszi szünet utáni első tanítási nap. 
2018. 11. Asztalitenisz bajnokság őszi forduló. 

Szülők tájékoztatása a pályaválasztási szülői 
értekezletről, a fogadóóráról, a szülői értekezletek 
időpontjáról. 
Belső Szakmai Műhely a 3. évfolyamon 
EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
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tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán belüli foglalkozások. 
EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán kívüli foglalkozások. 

2018. 11. 07. Iskolagyűlés. Csínytevésből szabálysértés, 
bűncselekmény (Békéscsaba BM, Telekné Furák 
Mónika). 

2018. 11. 09. Kompetencia alapú értékelő lapok kitöltése. 
2018. 11. 14. Nyílt nap a felső tagozaton. 

Határtalanul! 2019. pályázat megjelenésének figyelése. 
2018. 11. 21. Pályaválasztási szülői értekezlet a 7-8. évfolyamon. 
2018. 11. 23. A kompetencia mérés létszámadatainak megküldése az 

OH-nak. 
Az idegen nyelvi mérés létszámadatainak megküldése 
az OH-nak. 

2018. 11. 26. Fogadóóra az alsó tagozaton. 
Szülői értekezlet az alsó tagozaton. 

2018. 11. 27. Alsós munkaközösségi foglalkozás (benne: 5. 
évfolyam bemeneti mérésének értékelése) 
Fogadóóra a felső tagozaton. 
Szülői értekezletek a felső tagozaton. 

2018. 11. 30. DIFER mérés leadása. 
2018. 12. Belső Szakmai Műhely a 2. évfolyamon. 

EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán belüli foglalkozások. 
EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán kívüli foglalkozások. 

2018. 12. 03. Iskolagyűlés az alsó és a felső tagozaton: az internetes 
vásárlás veszélyei. 
Határtalanul! 2018. pályázat megjelenésének figyelése. 

2018. 12. 05. Elégtelenre álló tanulók kiszűrése, szülők 
tájékoztatása. 

2018. 12. 06. Mikulás-nap. 
Varga Tamás matematika verseny helyi forduló – 7-8. 
évfolyam. 

2018. 12. 07. A 8. osztályosok jelentkezése központi írásbeli 
felvételire. 

2018. 12. 17-20. Czabán tanulmányi versenyek a felső tagozaton. 
2018. 12. 20.  Karácsonyi műsor az Idősek Klubjában. 
2018. 12. 21. Karácsonyi projekt nap az alsó és felső tagozaton. 

Megemlékezés iskolánk névadójáról. 
Karácsonyi műsor. Karácsonyi vásár. 
A téli szünet előtti utolsó tanítás nélküli munkanap. 
Évzáró ebéd. 
Téli szünet előtti utolsó tanítási nélküli munkanap. 
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2018. 12. 24 – 2019. 01. 02. Téli szünet. 
2019. 01. 03. Téli szünet utáni első tanítási nap. 
2019. 01. Belső Szakmai Műhely a 1. évfolyamon. 

Munkaközösségi értekezletek. 
8. évfolyam látogatása az Öveges Laborban – Szarvas, 
Vajda Péter Evangélikus Gimnázium. 
EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán belüli foglalkozások. 
EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán kívüli foglalkozások. 

2019. 01. 03.  Iskolagyűlés. 
2019. 01. 07 – 11. Osztályozó vizsgák - magántanulók. 
2019. 01. 09 – 04. 26. NETFIT mérés folyamatosan. 
2019. 01. 19. A 8. osztályosok egységes írásbeli felvételi vizsgája. 
2019. 01. 21. Magyar kultúra napja. 
2019. 01. 24. Félévi osztályozó értekezlet. 
2019. 01. 25. I. félév vége. 
2019. 01. 28. Kibővített vezetői értekezlet. 
2019. 02. Belső Szakmai Műhely a 8. évfolyamon. 

Kazinczy Szép Magyar Beszéd területi forduló – 
Orosháza. 
Orchidea Pangea matematika verseny helyi fordulója 
az alsó és a felső tagozaton. 
EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán belüli foglalkozások. 
EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán kívüli foglalkozások. 

2019. 02. 01. Szülők tájékoztatása az I. félévben elért tanulmányi 
eredményekről. 
Iskolagyűlés. 

2019. 02. 04. Félévi nevelőtestületi értekezlet. 
2019. 02. 08. Középiskolai jelentkezési lapok postázásának 

intézményi határideje. 
2019. 02. 11. Fogadóóra az alsó tagozaton. 

Szülői értekezlet az alsó tagozaton. 
2019. 02. 12. Fogadóóra a felső tagozaton. 

Szülői értekezlet a felső tagozaton. 
2019. 02. 15. Farsang az alsó tagozaton. 
2019. 02. 18. Középiskolai jelentkezési lapok postázásának utolsó 

határideje. 
2019. 02. 22. Czabán tanulmányi versenyek az alsó tagozaton. 

Farsang a felső tagozaton. 
2019. 02. 25. Történelmi emléknap – megemlékezés a 

kommunizmus áldozatairól. 
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2019. 03. EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán belüli foglalkozások. 
EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán kívüli foglalkozások. 

2019. 03. 01. Iskolagyűlés. 
Belső Szakmai Műhely a 7. évfolyamon. 

2019. 03. 06. Hit- és erkölcstan tájékoztató nap a felső tagozaton. 
2019. 03. 14. Megemlékezés nemzeti ünnepünkről. 
2019. 03. 15. Községi megemlékezés nemzeti ünnepünkről. 
2019. 03. 20. A leendő 1. osztályos tanítók bemutatkozása az 

óvodában. 
2019. 03. 21. Nyílt nap a leendő 1. osztályosoknak és szüleiknek. 
2019. 03. 22. Víz világnapja. 

Bartók Béla népdaléneklési verseny – Pusztaföldvár. 
2019. 04. Munkaközösségi értekezletek. 

Leendő elsős tanítók és az iskolavezetés látogatása az 
óvodai csoportfoglalkozásokon. 

Etika/hit- és erkölcstan jelentkezési lapok kiosztása. 
Etika/hit- és erkölcstan jelentkezési lapok eljuttatása 
Kunstár Hajnalka intézményvezető-helyettes részére. 
Belső Szakmai Műhely a 6. évfolyamon. 
Ballagási fotózás. 
Forintos Alapítvány bálja. 
Csillagászati makett-készítő verseny. 
József Attila területi szavalóverseny – Orosháza. 
Szavalóverseny – Kondoros. 

 EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán belüli foglalkozások. 
EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán kívüli foglalkozások. 

2019. 04. 01. Szavalóverseny az alsó tagozaton. 
2019. 04. 02. Szavalóverseny a felső tagozaton. 
2019. 04. 03. Iskolagyűlés. 
2019. 04. 17. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítás nélküli munkanap - 

sportnap. 
2019. 04. 18 – 2019. 04. 23. Tavaszi szünet. 
2019. 04. 24. Tavaszi szünet előtti első tanítási nap. 

Iskolagyűlés az alsó és felső tagozaton. 
A Föld napja. 

2019. 04. 25-26. Leendő 1. osztályosok beiratkozása. 
2019. 04. 26. Csillagászati akadályverseny. 

Kompetencia alapú értékelőlapok elkészítése. 
2019. 04. 29. Kibővített vezetői értekezlet. 



Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola 
2018/2019. tanév 

27 

2019. 05. 03. Elégtelen osztályzatra állók kiszűrése, intézkedési 
tervek elkészítése. 
Úszásoktatás indítása. 
Óvodai nyílt nap. 
Mendöl Tibor földrajzverseny. 
Belső Szakmai Műhely az 5. évfolyamon 
Madarak és fák napja. 
Asztalitenisz bajnokság tavaszi forduló. 
Alsós munkaközösségi foglalkozás. Humán 
munkaközösségi foglalkozás. 
Osztályfőnöki munkaközösségi foglalkozás. 
EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán belüli foglalkozások. 
EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán kívüli foglalkozások. 

2019. 05. 02. Iskolagyűlés a felső tagozaton. 
Iskolagyűlés az alsó tagozaton. 

2019. 05. 06. Fogadóóra az alsó tagozaton. 
Szülői értekezlet az alsó tagozaton. 
Kompetencia alapú értékelés. 

2019. 05. 07. Fogadóóra a felső tagozaton. 
Szülői értekezlet a felső tagozaton. 
Kompetencia alapú értékelés. 

2019. 05. 17. Tanulmányi kirándulások – tanítás nélküli munkanap. 
2019. 05. 21. Határtalanul! 2019. előkészítő óra. 
2019. 05. 20-24.  Osztályozó vizsga – magántanulók. 
2019. 05. 22.  Idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon. 
2019. 05. 23. Találkozás a leendő elsősök szüleivel – szülői 

értekezlet. 
2019. 05. 24. A kimeneti mérés feladatlapjainak leadása a 

munkaközösség-vezetők részére. 
2019. 05. 28-31. Határtalanul! 2019. Tanulmányi kirándulás Erdélybe. 
2019. 05. 29. Országos kompetenciamérés a 6. és a 8. évfolyamon. 
2019. 05. 27-2019. 05. 31. Kimeneti mérés az 1-8. évfolyamon. 

DIFER teljes visszamérés az 1. évfolyamon. 
2019. 06. EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 

tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán belüli foglalkozások. 
EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális 
tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 
intézményekben – tanórán kívüli foglalkozások. 

2019. 06. 02. Hősök napja. 
2019. 06. 04. Nemzeti összetartozás napja. 
2019. 06. 05. Diákközgyűlés. 
2019. 06. 06. Tanulmányi eredmények zárása. 

Osztályozó értekezlet. 
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2019. 06. 07. Iskolagyűlés. 
Határtalanul! 2019. értékelő óra. 

2019. 06. 11. Statisztikai lapok leadása dr. Hegedűsné Demeter 
Zsuzsanna intézményvezető-helyettes részére. 

2019. 06. 11-14. Ballagási próbák. 
2019. 06. 15. Ballagás. 
2019. 06. 17. Tanévzáró ünnepség. 
2019. 06. 24. Tanévzáró értekezlet. 
2019. 06. 20-22. Középiskolai beiratkozás. 

5. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK RENDJE: 

2018. október 13. Pályaorientációs nap: 
MESTERSÉGEK napja 

2018.október 24. Pedagógus belső továbbképzés 
2018. december 21. Karácsonyi projektnap 
2019. április 17. Sport- és egészségnap 
2019. május 17. Tanulmányi kirándulások 
2019. június 14. DÖK – nap: Iskolai kalandtúra 

A 2018/2019. tanévben négy munkanap átcsoportosítással kell tervezni: 

2018. október 13. szombat: ledolgozás, áthelyezett munkanap 2018. október 22. hétfő (pihenő 

nap). 

2018. november 10. szombat: ledolgozás, áthelyezett munkanap 2018. november 2. péntek 

(pihenő nap). 

2018. december 1. szombat: ledolgozás, áthelyezett munkanap 2018. december 24. hétfő 

(pihenő nap). 

2018. december 15. szombat: ledolgozás, áthelyezett munkanap 2018. december31. hétfő 

(pihenő nap). 

 

Az első félév 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat, 

kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 

Szünetek 

Őszi szünet: 2018. október 29-2018. november 2. 

(A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. péntek, a szünet utáni első tanítási nap 

2018. november 5. hétfő.) 
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Téli szünet: 2018. december 24-2019. január 2.  

(A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. péntek, a szünet utáni első tanítási nap 

2019. január 3. csütörtök.) 

Tavaszi szünet: 2019. április 18-2019. április 23. 

(A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. március 17. szerda, a szünet utáni első tanítási nap 

2019. április 24. szerda.) 

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet 5. § (7) bekezdése alapján az egyéb jogszabály 

által elrendelt munkanap áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-

oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Ebből következően a vonatkozó NGM rendelet 

által hivatalos munkanappá nyilvánított szombatok az iskolák számára is hivatalos tanítási 

napnak minősülnek, ez alól sem az ágazati, sem a foglalkoztatási jogszabályok nem adnak 

felmentést. 

A Nkt. 30. § (5) bekezdése alapján ugyanis amennyiben rendkívüli időjárás, járvány, 

természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény 

működtetése nem lehetséges, az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az 

intézményvezető a fenntartó és járási hivatal egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet 

rendel el. A rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kiesett tanítási napok pótlására az Nkt. 

két lehetőséget is kínál. A törvény 30. bekezdése alapján a fenntartó egyetértésével az iskola 

igazgatója – az elmaradt heti pihenőnapok igénybevételének biztosítása nélkül is – 

elrendelheti a hat tanítási napból álló tanítási hét megszervezését, azaz szombatonként is 

tanítanak, valamint a tanuló heti kötelező óraszámát meghaladó tanítás megszervezését, azaz a 

délutáni tanítást, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt követelmények átadását, 

elsajátítását nem lehet megoldani. 

6. TANÍTÁSI SZÜNNAPOK RENDJE:  

2018. 10. 23. (K) Nemzeti ünnep 

2019. 03. 15. (Sz) Nemzeti ünnep 

2019. 04. 19 (P) Nagypéntek 

2019. 04. 22. (H) Húsvét hétfő 

2019. 05. 01. (Sz) Munka ünnepe 

2019. 06. 10. (H) Pünkösd hétfő 

A rendelet (1)–(5) bekezdésében szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra 

esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről.  
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Felelős: intézményvezető 

 napközis munkaközösség-vezető 

Határidő: a rendeletben szabályozott módon 

7. A TOVÁBBTANULÁS ÉVES SZABÁLYOZÁSA 

A 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2018/2019.tanév rendjéről, 2. melléklet a 13/2018. (VI. 

14.) EMMI rendelethez. A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a 

Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. 

tanévben: 

Sorszám Határidő Feladatok 

1 2018. szeptember 10. 

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 
Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, 
valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba 
történő jelentkezésről. 

2 2018. szeptember 30. 
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a 
középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

3 2018. október 20. 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi 
információsrendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben 
foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a 
felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

4 2018. október 20. 
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a 
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

5 2018. október 31. 
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a 
felvételi eljárás rendjéről. 

6 2018. november 16. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli 
felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik 
évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézmények jegyzékét. 

7 2018. december 7. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a 
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János 
Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a 
pályázatban megjelölt – intézménybe. 

8 2018. december 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok 
benyújtása. 

9 2018. december 12. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az 
időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – 
a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a 
feladatlapigényüket. 

10 2019. január 18. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 
megszervezik  a találkozást a programbajelentkezőkkel. 

11 2019. január 19. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

12 
2019. január 19., 

10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik 
évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők 
számára az érintett intézményekben. 

13 
2019. január 24., 

14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany 
János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az 
előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

14 2019. január 25. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt 
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vet tanulókkal. 
15 2019. január 28. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása 

16 2019. február 7. 
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

17 2019. február 8. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények 
a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű 
előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – 
értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános 
iskolákat. 

18 2019. február 8. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János 
Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott 
pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az 
oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes 
képviselőket, tanulókat és 
általános iskolákat. 

19 2019. február 18. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 
és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló 
közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a 
tanulói adatlapot a Hivatalnak.) 

20 2019. február 18. 
Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti 
szakgimnáziumokba. 

21 2019. február 21. 
– március 14. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

22 2019. március 18. 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a 
jelentkezők felvételi jegyzékét. 

23 2019. március 21–22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

24 2019. március 25. 
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban 
beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot 
ekkor kell megküldeni a Hivatalnak. 

25 2019. március 28. 
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a 
hozzájuk 
jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

26 2019. március 28. 
A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a 
következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy 
intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat. 

27 2019. március 28. 

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az 
agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a 
következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy 
intézményeket, és erről a Hivatalon keresztül tájékoztatja az általános 
iskolákat. 

28 2019. április 9. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek 
listáját. 

29 2019. április 12. 
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a – 
Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak. 

30 2019. április 23. 
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 
(egyeztetett felvételi jegyzék). 

31 2019. április 30. 
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

32 2019. április 30. 
Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő 
pályázatok benyújtása. 

33 2019. május 6–17. 
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettekfel. 

34 2019. május 6. 
– augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

35 2019. május 17. 
A 2019. május 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető 
iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 
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36 2019. június 1. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a 
fenntartónál. 

37 2019. június 17. 

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely 
szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, 
amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési 
Hídprogramba. 
A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő 
Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely 
a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. 

38 2019. június 17. 

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely 
szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló 
felvételét a Szakképzési Hídprogramba. 
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a 
megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő 
középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi 
tankötelezettségének teljesítése 
érdekében. 

39 2019. június 20–22. 
Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a 
Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott 
időben. 

40 2019. július24. – 
augusztus9. 

Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, 
kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 
szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába. 

41 2019. augusztus 1–31. 
Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti 
szakgimnáziumokba. 

42 2019. augusztus 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra. 

 

8. FELMÉRÉSEK ÜTEMEZÉSE 

Mérés Időpont Évfolyam 
Országos mérés 2018. október 20.; országosan 

december 1-ig DIFER mérés 
1. évfolyam  

2019. május 22. idegen nyelvi 
mérés (angol) 

6. és 8. évfolyam 

2019. május 29. országos 
kompetenciamérés 

6. és 8. évfolyam 

Munkaközösségek által 
irányított mérések 

2018. szeptember 10-14. között: 
Tantárgyi bemeneti mérés 
(matematika, nyelvtan) 

2. és 5. évfolyam 

2019. május 27-31. között: 
Kimeneti mérés (matematika, 
szövegértés) 

1-8. évfolyam 

A tanulók fizikai  
állapotának és  
edzettségének vizsgálata - 
NETFIT 

2019. január 9. és 2019. április 
26. között 

5-8. évfolyam 
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8.1. Kompetencia mérés 

A Rendelet 11. § (1) A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján, a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: miniszteri 

rendelet) 79. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2018/2019. tanévben országos 

mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a hatodik és a nyolcadik évfolyamon 

valamennyi tanulóra kiterjedően. 

Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az 

Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2019. május 29-én. 

A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való 

részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és testnevelés 

órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett 

nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2018. november 23-ig küldik meg, a 

Hivatal által meghatározott módon.  

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

készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az 

intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján 

nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az EMMI-nek, amely 

azt a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozza.  

Felelős: intézményvezető 

 mérés-értékelés vezető 

Határidő: a rendeletben szabályozott módon 

8.2. Idegen nyelvi mérés 

A (4) bekezdésben foglalt iskolák kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik 

évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell 

folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi 

szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az 

iskola pedagógusai 2019. május 22-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott 

mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján 

kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A 

tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs 

felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási 
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intézmények a Hivatal részére 2018. november 23-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok 

tanulói és intézményi adatokat 2019. június 12-ig küldik meg, a Hivatal által 

meghatározott módon.  

Felelős: intézményvezető 

 mérés-értékelés vezető 

 idegen nyelv tanár 

Határidő: a rendeletben szabályozott módon 

8.3. DIFER mérés 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása 

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

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

tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a 

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

tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. 

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

Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat 

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

Felelős: intézményvezető 

 DIFER mérők 

 az 1. osztályban tanítók 

Határidő: a rendeletben szabályozott módon 

8.4. NETFIT mérés 

A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2018/2019. tanévben 

országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálatáról - NETFIT. A vizsgálatot az iskoláknak a nappali rendszerű 

iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2019. január 9. és 2019. április 26. között 

kell megszervezniük az általános iskola felső tagozatán. Az eredményeket 2019. május 

31-ig kell feltölteni az informatikai felületre. Osztályzatot nem kaphatnak 

teljesítményükre a tanulók, a felmérés háromféle eredménnyel zárulhat: a diák az 

egészségzónában van, fejlesztésre vagy fokozott fejlesztésre van szüksége. Ezt 

szövegesen kell a szülők tudomására hozni. 
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Felelős: intézményvezető 

 testnevelők 

Határidő:    a rendeletben szabályozott módon 

8.5. Iskolai munkaközösségi felmérések: 

Tanév eleji tantárgyi bemeneti felmérések: 2. és 5. évfolyamon 

matematika Felelős: Trnyik Gyöngyi és Tarné Nagy Zsuzsanna munkaközösség-

vezetők. 

nyelvtan Felelős: Kunstár Anna és Tarné Nagy Zsuzsanna munkaközösség-vezetők. 

A felmérő lapok leadási határideje: 2018. szeptember 6. (Cs) 

A felmérések megíratásának ideje: 2018. szeptember 10-14. (H-P) 

A felmérések elemzésének leadása: 2018. szeptember21. (P) 

 
Tanév végi kimeneti felmérések: 1-8. évfolyamon 
matematika Felelős: Trnyik Gyöngyi és Tarné Nagy Zsuzsanna munkaközösség-

vezetők. 

szövegértés Felelős: Kunstár Anna és Tarné Nagy Zsuzsanna munkaközösség-

vezetők. 

A felmérő lapok leadási határideje: 2019. május23. (Cs) 

A felmérések megíratásának ideje: 2019. május 27-31. (H-P) 

A felmérések elemzésének leadása: 2019.június 6. (Cs) 

A felmérések anyagának összeállításáért a munkaközösség,a felmérések 

feladatlapjainak határidőre történő leadásáért valamint az elemzések az 

intézményvezető- helyettesekhez határidőre történő eljuttatásáért Tarné Nagy 

Zsuzsanna alsós munkaközösség-vezető, Kunstár Anna humán munkaközösség-vezető, 

Trnyik Gyöngyi természettudományos munkaközösség-vezető a felelős. A 

munkaközösség-vezetők a felmérés eredményeinek alapján az év végi értekezletre 

elkészítik az adott területre vonatkozó erősségeket és fejlesztendő területeket tartalmazó 

adattáblát évfolyamonként. 

9. TANULMÁNYI VERSENYEK 

9.1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi 

versenyek: 
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Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenye - „Szép Magyar 

Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos tanulók számára. 

9.2. A rendeletben nem szereplő versenyek 

Csak akkor lehet szervezni, ha azzal a fenntartó, az iskolai szülői szervezet, illetve a 

DÖK egyetért. Az egyeztetést az intézményvezető végzi a munkaközösség-vezetők 

előzetes jelzései alapján, a versenyekre eljutást önkormányzati és alapítványi támogatás 

segíti. 

Varga Tamás matematikaverseny 

Kalmár László matematika verseny 

Orchidea Pangea országos matematika verseny 

Arany Dobkocka matematikaverseny 

József Attila Kupa matematikaverseny  

MIRA csillagászati makett készítő és akadályverseny 

Kistérségi biológia verseny 

Honvédelmi verseny 

Comenius Logo számítástechnikai verseny 

Diákolimpia városi-körzeti versenyek 

Mezei futóbajnokság 

Szavalóverseny a költészet napja tiszteletére 

Kazinczy Ferenc „Szép Magyar Beszéd” verseny 

Területi angol nyelvi verseny 

Angol nyelvi verseny 

Angol nyelvi szavalóverseny 

Pitvarosi komplex angol nyelvi verseny 

Mesemondó verseny 

Mendöl Tibor földrajz emlékverseny 

Rajzversenyek, rajzpályázatok 

Bartók Béla Népdaléneklési Verseny 

Czabán tanulmányi versenyek az alsó és felső tagozaton 

Mezőberényi levelező tanulmányi verseny 

Meghívásos területi tanulmányi, művészeti és sportversenyek 

József Attila területi szavalóverseny 
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Felelős: a versenyek szervezéséért felelős az alsó tagozaton: alsós  

 munkaközösség-vezető, a felső tagozaton: humán munkaközösség- 

 vezető, természettudományos munkaközösség-vezető 

Határidő: folyamatos 

 

10. LÉTSZÁMADATOK, TANULÓCSOPORTOK 

10.1. A 2018. augusztus 31-i tanulói létszámunk 242 fő. (08. 30-i adatok) 

Alsó tagozat 

Osztályfőnök Osztály 
Tényleges 
létszám 

SNI BTMN 
Számított 
létszám 

Török Ágnes 1. o. 23 0 0 23 

Zalai Sándorné 2. a 15 1 7 16 

Rikkerné Filó Beáta 2. b 15 0 5 15 

Tarné Nagy Zsuzsanna 3. a 15 0 3 15 

Valuk Tiborné 3. b 15 1 0 16 

Farkasné Kómár Krisztina 4. a 21 3 2 25 

Gedó Gabriella 4. b 22 0 4 22 

Összesen 7 126 5 21 132 
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Felső tagozat 

Osztályfőnök Osztály 
Tényleges 
létszám 

SNI BTMN 
Számított 
létszám 

Kunstár Anna 5. o. 21 1 0 22 

Trnyik Gyöngyi 6. a 16 2 2 18 

Szelezsán János 6. b 14 2 3 16 

Szelezsánné Egyed Dóra 7. a 16 0 3 16 

Ráczné Gálik Márta 7. b 14 1 2 15 

Hudák Ildikó 8. a 16 0 2 16 

Bracsok-Ajtai Andrea 8. b 19 0 1 19 

Összesen 7 116 6 13 122 

 
10.2. Napközis csoportok a tanév kezdésekor 

Csoport Évfolyam Létszám Számított Csoportvezető 

1. cs. 3. a, 3. b 26 28 Pavlóné Szél Erzsébet 

2. cs. 4. a 14 18 Kiszelyné Balogh Ildikó 

3. cs. 4. b 18 18 Akantisz Tamás 

4. cs. 5-8. o. 12 13 Bracsok-Ajtai Andrea 

Tóthné Engelhardt Anna 

Összesen:  70 77  

Menzás létszám: 27 fő  

11. A TANÉV EGYÉB FELADATAI 

A megoldásközpontú pedagógia alkalmazása kerüljön előtérbe a tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozások során. 

Az élménypedagógiai módszerek, a kooperatív technikák, az egyéni differenciálás, illetve a 

tevékenységalapú oktatás alkalmazása épüljön be a mindennapi oktató-nevelő munka 

folyamatába. Az egymástól való tanulás fontosságának felismerése minél több pedagógusnak 

váljon igényévé intézményi szinten. Intézményi szinten az EFOP 3.3.7. pályázat kapcsán 

kibővül a hospitálási kör élménypedagógiai módszerekkel tartott tanórai és tanórán kívüli 
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foglalkozásokkal, amelyek lehetőséget biztosítanak a pedagógusoknak az intézményen belül a 

tapasztalati tanulás módszerének megismerésére és elsajátítására. 

Fokozott gondot kell fordítani a tanulókkal kapcsolatos adatok pontos kezelésére. Az e-napló 

bejegyzéseinek ellenőrzése havonta történik az intézményvezető-helyettesek által. A 

törzslapok, bizonyítványok ellenőrzése az osztályfőnök feladata. A tanulói adatokban történő 

változásokat azonnal át kell vezetni ezekben a dokumentumokban is. A szülőknek szóló 

tájékoztatókat kiadás előtt minden esetben egyeztetni szükséges az intézményvezető-

helyettesekkel. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján javasolt a nyilvántartott adatok 

osztályfőnökök, intézményvezető-helyettesek által történő ellenőrzése. A tanulói oktatási 

azonosító nem egyezik meg a diákigazolvány számával. 

Az ellenőrző könyvek pontos vezetésénél figyelni kell arra, hogy minden jegy hónap szerint be 

legyen írva, mire kapta a tanuló, és a pedagógus az ellenőrzőben is írja alá. Az ellenőrző és az e-

napló jegyek tekintetében legyen szinkronban. Ezt az osztályfőnök minden hónap végén ellenőrzi, 

az eltéréseket átvezeti az ellenőrzőbe, melyet a szaktanár aláír. 

A házi feladatok adására és ellenőrzésére vonatkozó szabályok fokozott szem előtt tartásáért a 

szaktanár felel. 

Folytatjuk az együttműködést a helyi rendőrséggel a bűnmegelőzés és a közlekedésbiztonság 

terén. 

Az egészségügyi, drog-prevenciós felvilágosító munkát az osztályközösségek szintjén 

folytatjuk. 

A pedagógiai mérések tapasztalatainak beépítése a pedagógiai gyakorlatba kiemelt feladat, 

akárcsak a mérés során feltárt hiányos készségek, képességek tudatos, egyéni fejlesztése. 

Az olvasás, szövegértés fejlesztése minden pedagógus feladata. 

Írás, helyesírás: a tanulók különböző szaktárgyi órákon végzett írásbeli munkájáért, annak 

helyesírásáért minden szaktanár, tanító felelős. 

A kulcskompetenciák fejlesztése, IKT eszköz szintű használata alapkövetelmény. 

Az íráskép, külalak esztétikájára nagyobb hangsúly kerüljön a tanulók írásbeli munkái során. 

Fokozottan kísérjük figyelemmel a HH tanulók felzárkóztatását, tehetségfejlesztését.  

Az igazolások ellenőrzésénél vegyük figyelembe a Házirend szabályozását. 

Legalább egy érdemjegy legyen minden hónapban.  

A szóbeli feleletek és írásbeli számonkérés arányának egyensúlyát tartsuk szem előtt a 

pedagógiai gyakorlatban. 
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A tankönyvek használatára, a tanulásra való megtanításra a tanítóknak és a szaktanároknak 

nagy gondot kell fordítaniuk.  

A tanév során megvalósuló programokról és rendezvényekről készüljenek írásos anyagok és 

fényképek, melyek a honlapra és a faliújságra felkerülnek. Ez vonatkozik a versenyekre is, 

kérjük ezekről azonnal, de legkésőbb három napon belül kerüljön leadásra az eredmény online 

és papír alapon is Kunstár Hajnalka intézményvezető-helyettes részére. 

Kiemelt figyelmet fordítsunk a kulturált viselkedésre nevelés gyakorlatának tanítására és 

elmélyítésére színházi előadások és koncertek látogatása során. 

A napközis csoportok főbb feladatai: 

Az önálló tanulás módszereinek megtanítása, szükség szerinti segítségnyújtás a tanulásban. 

 Különösen figyeljünk a napközis foglalkozások időtartamára: 16 óra előtt tanuló csak 

szülői igazolással, indokolt esetben mehet el. 

 Olvasás gyakoroltatása. 

 Memoriterek kikérdezése; lehetőség szerint a rászorulókkal egyéni foglalkozás 

biztosítása. 

 Az önálló tanulás idejének helyes beosztása, tanulás tanítása. 

 Együttműködés a csoport tanulóit tanító nevelőkkel, hospitálás tanórákon. 

 A szabadidő helyes megszervezése, fejlesztő hatású tevékenységek kialakítása. 

 Az összefüggő, a napi három órát meghaladó napközis foglalkozások között 

biztosítani kell a tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó játékos, 

egészségfejlesztő testmozgást, ezt, ha az időjárási viszonyok megengedik, a 

szabadban kell megszervezni. 

 Kulturált viselkedés és étkezés, ebéd utáni szabad levegőn tartózkodás, mozgásos 

tevékenységek biztosítása. 

 Személyi higiénia szabályainak betartatása, a környezet tisztántartása.  

 A gyerekek érdeklődését felkeltő programok szervezése. 

 Hagyományok erősítése. 

 Játéktanítás, játékfoglalkozás. 

 Nevelői beszélgetések hetente legalább 1 alkalommal. 

 Könyvtárlátogatások, mesedélutánok, közös éneklés, technikai tevékenységek 

alkalmazása a lehetőségek szerint. 

Felelős: a napközis csoportvezetők, alsós munkaközösség-vezető. 
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Határidő: folyamatos 

12. ÜNNEPSÉGEK, MEGEMLÉKEZÉSEK 

ÜNNEPSÉGEK 

IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS 

2018. augusztus 31. Tanévnyitó ünnepség Ráczné Gálik Márta 
2018. október 1. 
2018. október 2. 

Zenei világnap Bracsok-Ajtai Andrea 

2018. október 6.  Aradi vértanúk emléknapja Tarné Nagy Zsuzsanna 
2018. október 23. 
(október 19-án) 

Az 1956-os forradalom és  
szabadságharc ünnepe 

Bracsok-Ajtai Andrea 

2018. december 21. Megemlékezés iskolánk 
névadójáról: Czabán - nap 

Szelezsánné Egyed 
Dóra 

Karácsonyi ünnepség 
2019. január 21. Magyar kultúra napja Valuk Tiborné 
2019. február 25. A kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatai 
Kunstár Anna 

2019. március 14. Az 1848-as forradalom ünnepe Farkasné Kómár 
Krisztina, Gedó 
Gabriella 

2019. június 4. Nemzeti összetartozás napja Kunstár Hajnalka 
2019. június 15. Ballagás Ráczné Gálik Márta, 

humán és az alsós 
munkaközösség 

2019. június 17. Tanévzáró ünnepély Ráczné Gálik Márta, 
humán és az alsós 
munkaközösség 

 

RENDEZVÉNYEK 
Tanévnyitó ünnepség intézményvezető 
Zenei világnap  énekkar vezető 
Aradi vértanúk emléknapja október 6. alsós munkaközösség-vezető 
Október 23.    humán munkaközösség-vezető 
Mesterségek napja intézményvezető, intézményvezető-

helyettesek 
Mikulás-nap alsós munkaközösség-vezető, SZMK 
Karácsonyi műsor humán munkaközösség-vezető, alsós 

munkaközösség-vezető, SZMK 
Magyar kultúra napja  alsósmunkaközösség-vezető 
Farsang intézményvezető, alsós és 

osztályfőnöki munkaközösség-
vezető, SZMK 

Megemlékezés a kommunizmus 
áldozatairól 

humán munkaközösség-vezető 

Március 15. alsós munkaközösség-vezető 
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Sport- és egészségnap intézményvezető, intézményvezető-
helyettesek, testnevelők 

Május 1. községi rendezvény keretében 
Gyermeknap községi rendezvény keretében 
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályfőnökök 
Nemzeti összetartozás napja humán munkaközösség-vezető 
Hősök napja községi rendezvény keretében 
Pedagógusnap  intézményvezető, alsós 

munkaközösség-vezető 
DÖK nap: iskolai kalandtúra DÖK segítő tanár 
Ballagás humán és osztályfőnöki 

munkaközösség-vezető 
Tanévzáró ünnepség osztályfőnöki és alsós 

munkaközösség-vezető 
Augusztus 20.  községi rendezvény keretében 

 
13. TOVÁBBKÉPZÉSEK 

Önköltséges továbbképzéseken résztvevők 

Pavlóné Szél Erzsébet A helyettesítést az SZMSZ szerint az iskolai 

helyettesítési rendszer keretein belül oldjuk meg. Jankai Zsolt 

Tantestületi belső továbbképzés 

Tantestületi belső 

továbbképzés 

Megoldásfókuszú 

technikák, 

élménypedagógia 

Tanítás nélküli munkanap 

Egyéb pályázati továbbképzések 

Kiszelyné Balogh Ildikó 

Valuk Csaba 

Élménypedagógia Az iskolai helyettesítési 

rendszer keretein belül oldjuk 

meg. 

14. ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS, TANFELÜGYELETI 
ELLENŐRZÉS 

14.1. Önértékelés 

A Belső Értékelési Csoport munkaterve alapján: 6 fő önértékelése történik meg a tanév 

során. 

Az intézményi önértékelés során az intézményi intézkedési tervben meghatározott 

feladatok alapján a következő fejlesztések valósulnak meg a 2018/2019. tanévben: 
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Feladatok/tevékenységek az 
adott cél elérése érdekében 

1. év 2. év 3. év 

1. 
A tanulók motivációjának 
fejlesztése. 

- változatos tanórai munkaformák 
- jutalmazás változatos formái (kirándulás, 
tárgyjutalom) 
- élménypedagógia,  
- kirándulások, versenyek díjazása (apró ajándékok) 
- a tanulók pozitív értékelése 
- Jó gyakorlatként közös játékgyűjtemény 
összeállítása és alkalmazása 1-4.évfolyamon. 10 
udvari és 10 szobai játék megismertetése a 
tanulókkal. 
- A Gardner kérdőív megismerése és alkalmazása 
alsó tagozaton, 2 év alatt egyszer minden pedagógus 
használja csoportjában.  

 

2. 
Szakirodalom 
tanulmányozása, önképzés. 

- online továbbképzés 
- E-learning 
- tudásmegosztás, egymástól való tanulás 
- internetes pedagógiai oldalak 
- szakkönyvek olvasása 
- konferenciákon való részvétel 
- hírlevelek 
- online szakmai csoportok 
- Gardner kérdőív tanulmányozása a 
szakirodalomban 

 

3. 

A faliújságra feltett 
információk téma szerinti 
csoportosítása. 
A felmerült módosítások az 
intézményvezetés által időben 
jussanak el a felelősökhöz.  
Az eseménynaptárban 
megjelölt felelősök kísérjék 
figyelemmel a módosításokat. 
A módosításokról elektronikus 
tájékoztatás is történjen. 

- tájékoztatás megerősítése (szóban és 
elektronikusan, vagy faliújságon lévő információ 
megerősítése szóban) 
- határidős feladatokhoz emlékeztető küldése 
- rövid határidejű feladatokról személyes tájékoztatás 
- kikérők egyeztetése osztályfőnök és szaktanár vagy 
napközis nevelő között  
Faliújság témái a felső tagozaton:  
• közérdekű információk (telefonszámok, e-mail 
címek) 
• órarend, eseménynaptár, fejlesztő foglalkozások, 
úszásoktatás rendje 
• ügyelet, csengetési rend 
• orvosi szekció (védőnők, orvosi vizsgálat, 
fogorvos) 
• kikérők 
• egyéb aktualitások 
Az eseménynaptárban a felelősök megnevezése (ki ír 
újságcikket) 
Faliújság rendszerezése az alsó tagozaton az 
alábbiak alapján: 
- Nagy faliújság: az oktató-nevelő munkával 
kapcsolatos dokumentumok 
- Memo tábla: Helyettesítések és kikérők helye. 
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- Közepes méretű tábla: Felhívások, pályázatok. 
- Ajtó: eseménynaptár. 
- Telefon fölé: elérhetőségek kerülnek.  

4. 

Munkaközösségen belül a 
szaktanárok folyamatosan 
egyeztessék az alkalmazott 
módszereket, a fejlesztendő 
területeket időben ismerjék 
fel. 

Egy osztályban tanítók folyamatosan egyeztessenek 
hospitálások alkalmával. 
Munkaközösségen belül folyamatos kommunikáció (közösségi oldal 
zárt csoportjában megosztjuk az információt). 
A BSZM órák megbeszélése, módszerek átadása egymásnak. 

5. 
Hospitálás tagozatok között.  Belső Szakmai Műhely óráin való részvétel az alsó 

és felső tagozaton. 
 

6. 

Jó gyakorlat, szakmai 
továbbképzés, 
tankönyvbemutatón való 
részvétel. Az iskolavezetés 
biztosítja a pedagógusok 
találkozását 
tankönyvszerzőkkel. 

- Továbbképzéseken való részvétel. 
- Nyiri Istvánné vagy Kuruczné Borbély Márta, 
Széplaki Erzsébet tankönyvszerző meghívása a 
Tankerületbe. 
- Előadáson vagy bemutató órán való részvétel. 

 



Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola 
2018/2019. tanév 

45 

Kiemelkedő területek 

1. Pedagógiai folyamatok 

A pedagógusok tervező munkája és a megvalósulás dokumentumai koherens egységet alkotnak. Az intézményben magas 
színvonalú pedagógiai munka folyik. Az iskola vezetése kiemelten számít a tervezésben az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség 
vezetők, az osztályfőnökök munkájára, szaktudására. Erős hivatástudat és összetartás a nevelőtestületben. Alsó tagozat és a felső 
tagozat között az átmenet jól működik. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A közösségfejlesztési feladatokat nagymértékben megvalósítja az intézmény. Nagyfokú támogató szervezeti és tanulási kultúra 
jellemzi az iskolát. Az egyes tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztése, azok megvalósulása nyomon követhető az 
intézmény dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlatban. A tanulók szociális hátrányainak enyhítésére a tantestület nagy 
figyelmet fordít, rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, számtalan felzárkóztatást és programot szerveznek. Az 
egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervben 
szerepel, a beszámolókból követhető. 

3. Eredmények 
Alaposan és teljes körűen nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket. Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy 
többsége hozzájárul. Az intézmény vezetése gondoskodik, hogy értekezletek alkalmával a tanulási eredményességről szóló 
információkat a kollégák megismerjék. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 
kommunikáció 

A szakmai közösségek és az egyes pedagógusok rész vesznek a nevelő-oktató munka módszertani fejlesztésében. A pedagógusok 
szakmai csoportjai az intézményi célok figyelembevételével maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint 
dolgoznak. Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket a célok elérése érdekében. A 
munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok ellenőrzése és értékelése. A pedagógusok számára biztosított a 
munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A szakmai közösségek és az egyes pedagógusok rész vesznek a nevelő-oktató munka módszertani fejlesztésében. A pedagógusok 
szakmai csoportjai az intézményi célok figyelembevételével maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint 
dolgoznak. Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket a célok elérése érdekében. A 
munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok ellenőrzése és értékelése. A pedagógusok számára biztosított a 
munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A szakmai közösségek és az egyes pedagógusok rész vesznek a nevelő-oktató munka módszertani fejlesztésében. A pedagógusok 
szakmai csoportjai az intézményi célok figyelembevételével maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint 
dolgoznak. Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket a célok elérése érdekében. A 
munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok ellenőrzése és értékelése. A pedagógusok számára biztosított a 
munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés 

7. A Kormány és az oktatásért felelős A célok meghatározásánál az intézmény sajátosságait figyelembe veszik. Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény 
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miniszter által kiadott tantervi 
szabályozó dokumentumban 
megfogalmazott elvárásoknak és a 
pedagógiai programban 
megfogalmazott céloknak való 
megfelelés 

tevékenységeinek, terveinek ütemezése. A Pedagógiai Program szervesen illeszkedik és koherens egységet alkot a tantervi 
szabályozó dokumentumban foglaltakkal. 

Fejlesztendő területek 

Kompetencia 
területek 

Fejleszthető 
területek 

Feladatok/tevékenységek az adott cél elérése 
érdekében 

Feladatok/tevékenységek elvárt eredménye 
Feladat/tevékenység 

megvalósításához 
szükséges időfaktor 

1. Pedagógiai 
folyamatok 

Jó gyakorlatok 
gyűjtése, 
dokumentálása. 

További jó gyakorlatok gyűjtése, alkalmazása, a Belső 
Szakmai Műhely további működtetése. 

A Békéscsabai Tankerületi Központ 
intézményvezetőinek és pedagógusainak 
műhelymunkákon való részvételi lehetőségének 
biztosítása – jó gyakorlat adaptálásának segítése, 
mentorálása. 

2018-2019 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményi címének 
megtartása. 
A Békéscsabai Tankerületi Központ 
intézményvezetőinek és pedagógusainak 
műhelymunkákon való részvételi lehetőségének 
biztosítása – jó gyakorlat adaptálásának segítése, 
mentorálása. 

2019-2022 

Tehetséggondozás 
komplexebb, 
eredményesebb 
legyen, még több 
szakember 
segítségét 
bevonni. 

Belső Szakmai Műhely óravázlataihoz – az órát tartó 
pedagógus hozzájárulásával – hozzáférés biztosítása 
iskolai szinten. 

Intézményi kincsestár, a BSZM-es óráinak 
óravázlataihoz az intézmény valamennyi 
pedagógusa hozzáfér. 

2018-2022 
A szakszolgálat tehetséggondozással foglalkozó 
szakembereivel szorosabb kapcsolatfelvétel. 

Országos szinten használt tanulói tesztekkel 
történő mérés, tehetségkutatás, a tehetségek 
kiszűrése után (4. évfolyamon). Szakember 
segítségével a kiszűrt tanulók tehetséggondozása 
szülői hozzájárulással (Szakszolgálat 
szakemberei). 
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2. Személyiség- és 
közösségfejlesztés 

Az intézmény 
vezetése és 
középvezetői 
gondoskodnak, 
arról, hogy a 
pedagógusok, 
valamint a tanulók 
közötti folyamatos 
információcsere és 
együttműködés 
megvalósuljon. 

A faliújságra feltett információk téma szerinti 
csoportosítása. 
A felmerült módosítások az intézményvezetés által 
időben jussanak el a felelősökhöz.  
Az eseménynaptárban megjelölt felelősök kísérjék 
figyelemmel a módosításokat. 
A módosításokról elektronikus tájékoztatás is 
történjen. 

Hatékonyabb információáramlás. 
Naprakész feladatellátás. 

2018-2019 

Az intézmény 
nagyobb 
mértékben vonja 
be a tanulókat, 
szülőket és az 
intézmény 
dolgozóit a 
szervezeti és 
tanulási kultúrát 
fejlesztő 
intézkedések 
előkészítésébe. 

A középvezetők havonta történő középvezetői 
értekezleten fejtsék ki véleményüket a szervezési és 
tanulási kultúra fejlesztését illetően. 

Hatékonyabb információáramlás, naprakész 
feladatkiosztás. 

2018-2022 

A pedagógusok a munkaközösségi értekezleteken 
jegyzőkönyvbe rögzítetten fejtsék ki véleményüket a 
szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésével 
kapcsolatban. 
A tanulók iskolagyűlésen kapjanak tájékoztatást az 
iskolával kapcsolatos fejlesztésekről, elképzelésekről, 
valamint kapjanak lehetőséget arra, hogy kifejtsék 
véleményüket az iskolát érintő változásokkal 
kapcsolatban. 
A szülők tagozati szinten (alsó és felső tagozat) 
félévente kapjanak tájékoztatást, az intézményvezető-
helyettesektől az intézményben folyó neveléssel, 
oktatással, fejlesztéssel kapcsolatban. Ez egyben 
legyen szülői fórum is. 
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3. Eredmények A 
tanulókövetésnek 
kialakult rendje, 
eljárása és 
dokumentálása 
legyen. 

Tanulókövetés 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 81. § 
Bizonyos események, rendezvények megtartásakor 
visszahívni vendégként iskolánk volt tanulóit, azért 
hogy mutassák be választott iskoláikban megélt 
tapasztalataikat. 

A középiskolák visszajelzéseinek közzététele 
diagramos formában nevelőtestületi 
értekezleteken. 
A középiskolák által megküldött eredmények 
megjelenítése a helyben szokásos módon. 
Iskolánk volt tanulói tájékoztatják a jelenlegi 
tanulókat a középiskolás életről. 

2019-2022 

4. Belső 
kapcsolatok, 
együttműködés, 
kommunikáció 

Alsó és felső 
tagozat közötti 
szorosabb 
kapcsolat. 

Hospitálás tagozatok között BSZM. Az egymásra épülő szakmai munka, valamint 
módszertan megismerése. 

2018-2019 

Az intézményben 
folyó munka 
értékelésének 
szóban és írásban 
való hatékonyabb 
eljuttatása a 
munkatársakhoz. 

Középvezetői értekezleten a munkaközösségvezetők 
értékeléseit továbbítani más munkaközösségek tagjai 
felé. . Az eseménynaptárban meghatározott feladatok 
megbeszélése.  Félévi és tanév végi értekezleten a 
munkaközösségvezetők szóban és írásban 
beszámolnak a nevelőtestület valamennyi tagja előtt 
az alsó és felső tagozaton végzett szakmai munkákról. 

Az információ hatékony áramlása szakmai 
tevékenységekről és eredményekről alsó és felső 
tagozat között. 

2018-2020 

5. Az intézmény 
külső kapcsolatai 

Kidolgozott, 
követhető 
panaszkezelés 
elérhetőséggel. 

A Házirend tartalmazza a panaszkezelési szabályt és 
eljárást, melyet az intézmény valamennyi tanulója az 
intézménybe való belépéskor és tagozatváltáskor 
évnyitón kisfüzet formájában megkap. 

Az intézmény valamennyi tanulója hozzáfér az 
intézményi panaszkezelési szabályzatához és 
eljárásához. 2018 

6. A pedagógiai 
munka feltételei 

Az iskola 
munkatársai 
osszák meg a jó 
tanulásszervezési 
és pedagógiai 
gyakorlatokat az 
intézményen kívül 
is. 

A Belső Szakmai Műhely és a megoldásközpontú 
pedagógiák tapasztalatainak megosztása a Tankerületi 
intézmények pedagógusaival. 

A Békéscsabai Tankerületi Központ 
intézményvezetőinek és pedagógusainak 
műhelymunkákon való részvételi lehetőségének 
biztosítása – jó gyakorlat adaptálásának segítése, 
mentorálása. 

2018-2022 

7. A Kormány és az 
oktatásért felelős 
miniszter által 

nincs feladat nincs feladat nincs feladat 
- 
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kiadott tantervi 
szabályozó 
dokumentumban 
megfogalmazott 
elvárásoknak és a 
pedagógiai 
programban 
megfogalmazott 
céloknak való 
megfelelés 

Kiemelt figyelmet fordítunk az intézményi jó gyakorlatok gyűjtésére, az iskolagyűlések témáinak anyagait, a Belső Szakmai Műhely óravázlatait, 

szakmai dokumentumait, illetve az EFOP 3.3.7-17-2017-00011 pályázat tanórai és tanórán kívüli élménypedagógiai foglalkozásvázlatait az 

intézményi kincsestárban tároljuk. EFOP 3.3.7-17-2017-00011 pályázat tanórai és tanórán kívüli élménypedagógiai foglalkozásokon belső 

hospitálási lehetőséget biztosítunk pedagógusaink számára. 

10.1. 2019-ban tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett kolléga: pedagógus, intézményvezető és intézmény szinten az Oktatási Hivatal által 

nincsen. 

A 2018. évi pedagógus-minősítési eljárásban résztvevő kollégák: 

 Timárné Bene Melinda 

A 2019. évi pedagógus minősítési eljárásban részt vevő kollégák: 

- Gedó Gabriella 

- Hudák Ildikó 

- Kunstár Hajnalka 

- Trnyik Gyöngyi 
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- Zalai Sándorné 

10.2. Szaktanácsadás 

Az intézményvezető és a pedagógus egyaránt kérhet szaktanácsadói segítséget a Békéscsabai POK szervezésében. Eddig minden 

pedagógust látogatott szaktanácsadó. az újonnan érkezett kollégákhoz pedig kérjük a szaktanácsadói megsegítést. 

15. NYERTES ÉS FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOK 

Nyertes pályázatok: 

Projekt azonosítószáma Projekt címe 

EFOP-3.3.7-17-2017-00011 
Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a 

köznevelési intézményekben 

EFOP-3.3.5-17-2017-00038 
Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai 
Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Békéscsabai 

Tankerületi Központnál 

EFOP-1.1.3-17-2017-00043 Nő az esély 

EFOP-3.2.4-16-2016-00001  „Digitális kompetencia fejlesztése”  

EFOP-3.3.2-16-2016-00236 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (Orosháza) 

EFOP-3.3.2-16-2016-00236 
Kulturális nevelés tanórán kívüli programokkal a köznevelés 

eredményeségéért Gyulán, Kétegyházán és Nagyszénáson 
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Belső ellenőrzési terv 

Az ellenőrzés területe Iskolavezetés 
felelőse 

Bevont 
felelősök Az ellenőrzés módszere 

1. A tanórán folyó nevelő-oktató munka 
Tanulmányi munka, szaktanári tevékenység ellenőrzése 

 alsó tagozaton  
 felső tagozaton  
 napköziben  
 a félévi, év végi 
értékelésben  

intézményvezető  
munkaközösség-
vezető 
BÉCS 

óralátogatás, 
interjú, 
kérdőíves mérés; 
napközis foglalkozás, 
dokumentáció, 
szóbeli és írásos beszámoló, 
tantárgyi mérések, 
pályázatokban vállalt feladatok 
szakmai ellenőrzése, 
E-napló adminisztrácója 

2. Tanórán kívüli foglalkozások 

 napközi  
 szakkörök  
 egyéni 
képességfejlesztés 
 sportfoglalkozás  
 könyvtár  

intézményvezető munkaközösség-
vezető 

foglalkozás látogatása, 
dokumentáció,  
résztvevők létszáma,  
látogatottság, 
pályázatokban vállalt feladatok 
szakmai ellenőrzése, 
E-napló adminisztrációja 

3. Osztályfőnöki munka 

 osztályfőnöki 
órák  
 kapcsolattartás a 
szülőkkel  
 osztályértekezlet  
 osztályfőnök 
ellenőrző, értékelő 
tevékenysége 
 egységes nevelési 
eljárások alkalmazása  

intézményvezető 

osztályfőnöki és 
alsós 
munkaközösség-
vezető 

óralátogatás,  
szülői értekezlet,  
családlátogatások,  
írásbeli tájékoztatás,  
dokumentáció,  
magatartás értékelése,  
szorgalom értékelése,  
egyéni beszélgetések,  
dicséretek és figyelmeztetések, 
igazolt és igazolatlan 
hiányzások, 
E-napló adminisztrációja, 
tantárgyi érdemjegyek számának 
havi ellenőrzése 

4. Gyermekvédelmi munka 

 Gyermekvédelmi 
munka  

intézményvezető 
gyermekvédelmi 
felelős 

osztályfőnöki és 
alsós 
munkaközösség-
vezető 

beszámoló,  
dokumentáció 

5. Pályaválasztás 
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Az ellenőrzés területe Iskolavezetés 
felelőse 

Bevont 
felelősök Az ellenőrzés módszere 

 Pályaválasztás  intézményvezető  
pályaválasztási 
felelős, 8. 
osztályfőnök 

szülői értekezlet,  
beszámoló,  
egyéni beszélgetés,  
tájékoztató faliújság, 
pályázatokban vállalt feladatok 
szakmai ellenőrzése 

6. Ünnepélyek, megemlékezések 

 Ünnepélyek, 
megemlékezések 

intézményvezető 
alsós és humán 
munkaközösség-
vezető 

dokumentáció  

7. Ügyeleti rend, szünetek folyosói, udvari fegyelme 

 Ügyeleti rend, 
szünetekben a folyosói és 
az udvari fegyelem 

intézményvezető, 
intézményvezető-
helyettes, 
munkaközösség-
vezető 

 
ügyelet-vezetők  

ügyeleti rend betartása,  
órakezdés és – befejezés 
pontossága  
 

8. Személyi anyagok 

 Személyi anyagok intézményvezető  iskolatitkár  dokumentáció  

9. Naplók, foglalkozási naplók ellenőrzése 

 Naplók, 
foglalkozási naplók 
ellenőrzése 

intézményvezető 
intézményvezet
ő-helyettes, 
osztályfőnökök  

naplóvezetés,  
hiányzások nyilvántartása,  
igazolása 

10. Leltár, gazdasági területek 

 szertárrend  
 szakleltárak  
 nagy-és kis értékű 
eszközök leltározása  
 vagyonnyilvántartá
s 
 selejtezés  

Intézményvezető 
a fenntartó és 
működtető 
egyeztetésével 
 

intézményvezet
ő-helyettes, 
iskolatitkár  
szakleltári 
felelősök  

dokumentáció,  
szabályzatok betartása, 
takarítás ellenőrzése  

11. Munka-, tűz-, baleset- és katasztrófavédelem 

 Munka-, tűz-, 
baleset- és 
katasztrófavédelem 

intézményvezető 

Munkavédelmi-, 
baleset-, 
tűzvédelmi-, 
katasztrófa-
védelmi felelős, 
foglalkozás-
egészségügyi 
orvos  

épület- és környezetbiztonság,  
szabályzatok betartása, 
jegyzőkönyvek,  
tűzriadó,  
munkavédelmi bejárás  
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Tanévnyitó értekezlet bejelentései 

1. Tanévnyitó ünnepség 2018. 08. 31-én 17:00 órakor kezdődik. Elhelyezkedés a tájékoztató 

szerint.  

2. A 2018/2019. tanév munkaköri leírásait aktualizáljuk, mindenki nézze át adatait, feladatait, ha 

mindent rendben talált, csak akkor írja alá. 

3. Szeptember 3. hétfő az első tanítási nap. Ezen a napon 8 órától összevont iskolagyűlés a felső 

tagozaton, majd 3 osztályfőnöki óra lesz. Adategyeztetés az e-napló alapján, házirend, baleset- 

és tűzvédelmi oktatás; taneszközök számbavétele, a hiányzó tankönyvek felmérése történjen 

meg. 

Osztályfőnöki órák témái: 

- A balesetvédelmi oktatásról szóló feljegyzést az előző tanévhez hasonlóan a gyerekekkel is 

alá kell íratni (elsős a jelét rajzolja oda), őrizzük az osztálymappában. 

- Diákigazolványok, taneszközök meglétéről az osztályfőnököknek tájékozódnia kell. 

- Órarend, a TAJ szám, a szülő elérhetősége kerüljön be az ellenőrzőbe! Ellenőrzők vezetésére 

különös figyelemmel legyenek az osztályfőnökök, szülői értekezleten is fel kell a szülők 

figyelmét hívni az ellenőrzők aláírására. 

- DÖK, SZMK egyeztetés, szülői értekezlet – mindig készüljön jelenléti ív és feljegyzés az 

elhangzottakról, melyet az osztálymappában kell őrizni, másolatot pedig a titkárságon 

szükséges leadni.  

- Az SNI, BTMN határozatokat minden osztályfőnök ismertesse az osztályában tanító 

pedagógusokkal.  

- Az első tanítási napon osszák ki az iskolai szakköri jelentkezési lapokat a 

pótjelentkezésekhez. A már begyűjtött jelentkezési lapok átvehetők az intézményvezető-

helyettestől a szakköri naplóval együtt. 

- A tanulók saját mobiltelefonjuk iskolai használatának tilalmáról is szólni kell. 

- A dicséretek és intők kronológiai sorrendben kerüljenek be a naplóba az eddigi eljárásrend 

szerint. 

- Az 5. osztályosok öltözőszekrényeit az osztályfőnök jelölje ki, a zárásukat a tanulók oldják 

meg, és fokozottan ügyeljenek rá. Az osztályfőnökök a Házirend benti cipőkre vonatkozó 

részét tartassák be a gyerekekkel! 

- hívják fel az osztályfőnökök a tanulók figyelmét arra, hogy a kerékpártároló tisztaságára is 

ügyeljenek. 

4. Az első tanítási nap munkaidő nyilvántartására mindenki 3 órát írjon; az osztályfőnökök a 

tanítással lekötött egyéb rovatba; a nem osztályfőnökök a tanítással le nem kötött tanórán kívüli 
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foglalkozás egyéb rovatába. A napközis nevelők már az első napon teljes óraszámban 

dolgoznak. 

5. Összevont szülői értekezlet lesz 2018. 09. 03-án 17:00-tól az alsó, 18:00-tól a felső tagozaton, 

melyet osztály szülői értekezletek követnek. 

Szülői értekezlet témái: 

- Az első osztályosok szülői értekezletén a házirend mellett a szülők és iskola 

kapcsolattartásának rendjét is ismertetni kell.  

- Az első szülőin a délutáni elfoglaltságok nyomtatványát is megkapják a szülők, töltsék ki, 

vagy vigyék haza és küldjék vissza szeptember 7-ig. 

- Írják fel az osztályfőnökök az osztályukban lévő tej érzékeny gyerekek nevét, és adják le 

2018. 09.06-án az iskolatitkárnak, mert a további rendeléshez erre szükség lesz. 

- Az első szülői értekezleten kapják meg a szülők az elsősök tanulói azonosítóját, amelyet 

szintén aláírnak. 

6. Az e-napló egységes vezetését tanévkezdéskor egyeztessék az alsós és a felsős osztályfőnöki 

munkaközösség tagjai az intézményvezető-helyettessel. 

7. A tanév során, ha tanulmányi és sportversenyeken vesznek részt a tanulóink, a versenyt 

követően (3 napon belül) a kolléga adja le a felsős intézményvezető-helyettesnek a verseny 

pontos nevét, idejét, résztvevők nevét és az elért eredmények összefoglalóját olyan módon 

írásban, mely a honlapra is felkerülhet, illetve a helyi újságban is megjelenhet. 

8. A szakköri naplókat és fejlesztési naplókat, munkaidő-nyilvántartást kérés nélkül havonta 

kitöltve minden hónap utolsó munkanapján adják le ellenőrzésre az intézményvezető-

helyettesnek. Szakkörök indítása után lehetőleg mindig ugyanabban az időben tartsák meg a 

kollégák a foglalkozásokat a délutáni órarend szerint.  

9. A délutáni foglalkozások szeptember elején kezdődnek, a szervezési feladatok után a délutáni 

órarend szerint. 

10. A tanítás végeztével a napközis nevelők sorakoztassák a tanulókat és szervezetten vonuljanak át 

az ebédlőbe. A tanítási időn kívül csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak gyerekek 

az intézmény területén. 

11. A nyár folyamán érkezett tanulóink: 

- Kopanyicza Heléna Rózsa 5. o. 

- Remecz Ramóna 4. b 

- Két tanulónak pedig folyamatban van a lakcímkártya igénylése, ők 1. és 3. 

évfolyamos tanulók lesznek. 

12. A felső tagozaton a hátsó ajtó reggel 8 óráig zárva lesz, kérem a pedagógusokat, hogy ne 

nyissák ki sem tanulónak, sem felnőttnek. 

13. Az osztályfőnököket kérem, hogy fokozottan figyeljenek a késésekre. 




