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Bevezetés 
 

A 2017/2018-as tanév Munkaterve az intézmény hagyományaira, értékeire építve, a szakmai 

munkaközösségek jelen tanévre vonatkozó elképzeléseinek; valamint a törvényi változások 

összehangolásával szab irányt munkánknak, éves teendőinknek. 

Célunk, hogy egységesen magas színvonalon végezzük munkánkat. Oktató-nevelő 

tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, iskolai és iskolán kívüli 

viselkedésével, sokszínű programjainkkal tegyük vonzóvá intézményünket a szülők, a 

társadalmi környezet számára. 

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

személyes kapcsolatokra épülő közösségként dolgozhasson. Lényeges, hogy mindenki 

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

életét. 

Az intézményvezetés felelőssége, hogy a Munkatervben megfogalmazott célok valóra 

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

bevonásával az egész tanévben biztosítsa. 
 

1. A tanév munkáját meghatározó jogszabályok 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és módosításai 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról és módosításai 

 110/2012 Kormány rendelet a Nemzeti alaptantervről 

 51/2012. EMMI rendelet A kerettantervi szabályozásról 

 229/2012 Korm. rendelet a Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

és módosításai 

 2012. évi CXXV. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. 

törvény és módosításai 

 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

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

rendelet módosításáról 

 134/2016.Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő 

szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 

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

 

 

Az iskola belső dokumentumai: 
 

 Az iskola pedagógiai programja és helyei tanterv 

 Az iskolai SZMSZ 

 Az iskolai Házirend 

 A munkaközösségek és a Diákönkormányzat munkatervei 
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2. Helyzetelemzés 
 

2.1 Tanulólétszám alakulása 
Az intézményben 8 évfolyamon 15 osztály 283 tanulója kezdi meg tanulmányait a 

2017/2018-as tanévben. 

 Alsó tagozat: 129 fő 

 Felső tagozat: 154 fő 

 Integrációs programban résztvevők száma: 45 fő 

 SNI tanulók száma: 21 fő 

 BTMN tanulók száma: 6 fő 

 Napközis csoportok az alsó tagozaton: 4 csoport (76 fő) 

 Tanulószobás csoportok a felső tagozaton: 1 csoport (14 fő) 

 Intézményi étkeztetésben résztvevők száma: 92 fő 

Az idén is – a fenntartó jóvoltából - részese vagyunk az iskolagyümölcs és az iskolatej 

programnak.  

Ebben a tanévben két első osztályt indítunk összesen 28 fővel. (számított létszám: 30 fő) 

 

2.2 Személyi feltételek 
 

Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 27 

Nevelő-és oktatómunkát közvetlenül segítők engedélyezett létszáma: 2,5 

 

Iskolavezetés: 

 Intézményvezető: Radicsné Sáfrán Erika (2017.07.25-2022.08.15.) 

 Intézményvezető helyettes: Németh Ambrusné (2017.07.25-2022.08.15.) 

 

Új pedagógusok: 

 Fekete István Tibor, földrajz-történelem szakos tanár teljes munkaidő 

 Fekete István Tiborné, magyar szakos tanár   teljes munkaidő 
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 Balog Zsuzsanna, angol szakos tanár    részmunkaidő (66 %) 

 

Óraadók: 

 Karainé Csáfor Edit, angolnyelv tanár 

Főállású munkahelye: Ceglédi Várkonyi István Általános Iskola 

 Kotlár Zsuzanna, fizika-matematika szakos tanár 

 Détáriné Túri Irén, tanító  

Nyugdíjas munkavállaló 

 Kökény Ferencné, tanító 

Nyugdíjas munkavállaló 

 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők: 

 Pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens:  Tullius Judit 

 Iskolatitkár:      Lakatosné Skola Katalin 

 Rendszergazda:     Tóth Péter László 

 

Tartósan távol lévő pedagógusok 

 Őrsy Anett: GYES 

 Mihály Mária: GYED 

 

Nyugdíjba vonuló pedagógus: 

 Káldiné Megyeri Éva rajz szakos tanár, 2017. december 31ével, a 40 év jogosultsági 

idő alapján nyugdíjba vonul. Szeptember 1-től munkavégzés alóli felmentési idejét 

tölti.  

Távozó pedagógus: 

 Vinczéné Király Éva, német-földrajz szakos tanár 

 

Jubiláló pedagógusok: 

Káldiné Megyeri Éva, 2017. december 

Mariné Tajthy Katalin, 2018. június 
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Munkaközösség-vezetők: 

 Alsós munkaközösség:    Mezei Györgyné 

 Osztályfőnöki munkaközösség:   Pap Terézia Brigitta 

 Humán munkaközösség:    Bakos Lászlóné 

 Természettudományi munkaközösség:  Topai Sándor 

 Készségtárgyak munkaközössége:   Perlakiné Somodi Gabriella 

 

Egyéb megbízatások: 

 Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős:   Mezei Györgyné 

 Diákönkormányzatot segítő tanár:   Vörös Bernadett 

 SNI, BTMN tanulók fejlesztését végzi   Tóth Dénesné gyógypedagógus 

 Szakszolgálati feladatként logopédiai ellátás: Tóth Dénesné logopédus 

 Tankönyvfelelős:     Mariné Tajthy Katalin 

 Iskolai könyvtár:     Biróné Kincses Ágnes 

Hitoktatás: 

 Katolikus hitoktatást végez a katolikus egyház alkalmazásában: Pintérné Bretus Éva 

 Református hitoktatást végez a református egyház alkalmazásában: Petró Mihályné 

Osztályfőnöki megbízatások:    

1.a Vörös Bernadett   1.b Bakosné Mester-Szabó Katalin 

2.a Tóth Dénesné    2.b Mezei Györgyné 

3.a Perlakiné Huszti Márta 

4.a Biróné Kincses Ágnes  4.b Perlakiné Somodi Gabriella 

5. a Bakos Lászlóné   5.b Monori Ágnes 

6.a Topai Sándor    6.b Mariné Tajthy Katalin 

7.a Fekete István Tiborné   7.b Gőz Ágnes 

8.a Mihály Zoltán    8.b Tóth Péter László 

 

Intézményi Tanács: 

Elnök:   Őrsy Anett – Nevelőtestület delegáltja 

Tagok:  Antalné Petrovics Erika – Önkormányzat Képviselőtestületének delegáltja 

Bakosné Fehér Ditta – Szülői Munkaközösség delegáltja 
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Társintézmények, tanórán kívüli oktatást biztosítók: 

 Tetz Alapfokú Művészeti Iskola: rajz, szolfézs, zongora, hegedű tanszak 

 

Egyéb szolgáltatást nyújtó intézmények: 

 Munkavédelem: Bakos Dénes 

 Tűzvédelem: Mihaliczáné Bakos Krisztina 

 Iskolaorvosi ellátás: dr. Mihály Erzsébet gyermekorvos 

 Védőnői szolgálat: Dócziné Benczik Erika 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Norek Edina 

 Foglalkozás-egészségügyi ellátás és szolgáltatás:Cornelius-Med Kft. dr. Papp Kornél 

 

2.3 Tárgyi feltételek alakulása a nyár folyamán: 
 

Az iskola épületeinek tisztasági meszelése megtörtént.  

A Szülői Munkaközösség motoros szivattyút és slagot vásárolt a fúrott kúthoz. Így az 

iskolaudvar locsolása biztosított. 

„Épületenergetikai felújítások Törtel Község intézményein pályázati konstrukció keretében” 

című önkormányzati projektnek köszönhetően iskolaépületeinkbe és a sportcsarnokba új 

nyílászárókat szereltek be, hőszigeteléssel, új homlokzati vakolattal látták el. A földszintes 

épületünk fűtéskorszerűsítése is folyamatban van. Napkollektor rendszert építenek ki.  

A Ceglédi Tankerületi Központ költségvetéséből új tetőfedés kerül az emeletes épületre.  

Az alsós nevelői szobába új hűtőszekrényt vásároltunk a tejprogram keretében kapott 

tejtermékek tárolására. 
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3.Az oktató- nevelőmunkánk céljai és feladatai 
 

A 2017/2018-as tanévtől iskolánk a Boldog Iskola cím tulajdonosa, 

melynek keretében fejlesztjük a tanulóink érzelmi intelligenciáját és 

boldogságra való képességét. 

 

 

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, 

valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink 

így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra 

képes emberré válhatnak.” 

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány keretében működtetett Boldogság programban való 

részvétellel igyekszünk tanulóinkat egy pozitívabb, boldogabb életszemléletre nevelni. 

A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, 

hanem, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a 

kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki 

egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget. 

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra 

ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.  

Az egyes témakörök sorrendben: 

1. Boldogságfokozó hála 

2. Optimizmus gyakorlása 

3. Kapcsolatok ápolása 

4. Boldogító jócselekedetek 

5. Célok kitűzése és elérése 

6. Megküzdési stratégiák 

7. Apró örömök élvezete 

8. Megbocsátás 

9. Testmozgás 

10. Fenntartható boldogság 

A program felmenő rendszerben kerül bevezetésre az 1. évfolyamon, heti egy Boldogságóra 

megtartásával. Az alsó tagozatos osztályokban minden hónapban egy boldogságórát tartunk a 

cím elnyerésével járó oktatási csomag használatával, és a Boldogság Intézet által havonta 

meghatározott feladatot honlapunkra feltöltjük. 
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Kiemelt feladataink: 
a) A magas színvonalú, hatékony, szakmai munka elérése területén 

 

 Jogszabály-módosítások, aktuális külső-belső változások megismertetése a 

tantestülettel. 

 Az intézményi dokumentumok megismertetése az új kollégákkal. 

 Az intézményi belső jogszabályokban, vezetői utasításokban megfogalmazott 

eljárásrendek betartása. 

 Szabályos, korrekt adminisztrációs munka megvalósítása. 

 A pedagógiai folyamatok egységes tervezése. 

 A tanórák tervezésével, megtartásával, ellenőrzésével és értékelésével kapcsolatos 

általános elvárások betartása. 

 Aktív szerepvállalás az intézmény szakmai munkájában (szakmai munkaközösségi 

tevékenység, az intézményi önértékeléssel összefüggő feladatok, stb..) 

 Az intézmény és a szakmai munkaközösség munkatervének egymásra épülése. 

 Továbbképzéseken való részvétel: 

-   Szakmai fejlődés iránti elkötelezettség. 

- Egyéni felelősségvállalás a hétévenkénti továbbképzési kötelezettség 

teljesítéséért. 

-   Az ingyenesen rendelkezésre álló, a POK által biztosított továbbképzési 

lehetőségek kihasználása. 

 A belső ellenőrzésben résztvevők körének kibővítése (munkaközösség-vezető, 

belső ellenőrzési csoport tagjainak aktívabb szerepvállalása) 

 Fejlesztő szemlélet érvényesítése (az egyén erősségeire való fókuszálás) a 

pedagógusok értékelésében. 

 Az önértékeléssel – tanfelügyelettel – minősítéssel kapcsolatos feladatok 

folyamatos végzése. Az intézmény önértékelési gyakorlatának kifejlesztése. 

 Az intézményi elvárások tudatosítása a kollégákban. 

 A pedagógusok támogatása, ösztönzése saját kezdeményezéseik, terveik 

(lehetőségek szerinti) megvalósításában. 

 A feladatok delegálása során az egyén erősségeinek, személyes motivációinak 

figyelembe vétele, a pedagógusok egyenletes terhelésének biztosítása (az 

intézmény érdekeinek szem előtt tartásával) 

 Az intézményen belüli együttműködések ösztönzése, a belső tudás-megosztás 

szorgalmazása. 

 Az intézmény erősségeinek-gyengeségeinek meghatározása. A gyenge területek 

fejlesztésére megoldási terv készítése. 

 A kollégák egyéni véleményének felvállalása. A tantestületi tagok véleményének 

figyelembe vétele a döntéshozatal, a problémák és konfliktusok megoldása során. 

 

 

b) A tanulók neveltségi szintjének javítása terén 

 

 Feladat: Továbbra is az, hogy kivétel nélkül minden pedagógus következetesen tartsa 

be az iskolai fegyelemmel kapcsolatos kötelességeit, az intézményi elvárásokat: 

pontos órakezdés, problémás tanulók, osztályok ne maradjanak felügyelet nélkül, 

az ügyeletesi munka hatékonyságának növelése minden nevelő 

bekapcsolódásával, állandó jelenlétünkkel előzzük meg a rendbontásokat. 
Felszerelések megkövetelése, beszereztetése vagy ezen tanulók feladattal való ellátása 

a tanórán. Közösen és következetesen lépjünk fel tanulóink agresszív, tiszteletlen, 
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megbotránkoztató magatartásával szemben a tanórákon és a tanórán kívüli 

tevékenységek gyakorlása során. 

 A félévi magatartási helyzet iskolagyűlésen történő kiértékelése. 
 

 

c) Az oktatás eredményességének növelése terén 

 Tanulmányi, sport és egyéb versenyeken való részvétel. 

 A tanulók tanulmányi eredményének javítása érdekében elvégzendő feladtok: 

 A tanulási eredményekre vonatkozó adatok (felmérések eredménye, 

tantárgyi átlagok, javító-és osztályozóvizsgák, lemorzsolódási és 

továbbtanulási mutatók, szakértői vélemények, versenyeredmények) 

gyűjtése, elemzése, értékelése, szakmai tanulságok megfogalmazása, 

beépítése a tanulási folyamatba. 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók különös figyelemmel 

kísérése. 

 A tanuláshoz való viszony pozitív irányú alakítása, a tanulók 

motiváltságának fokozása. 

 A tanulók képességeihez igazodó tananyag-feldolgozás, számonkérés, 

ellenőrzés, fejlesztő értékelés megvalósítása. 

 Kooperatív tanulási technikák alkalmazása. 

 A tanulás tanítása, hatékony tanulási technikák elsajátíttatása a 

tantárgyak keretein belül. 

 Félévente 2x1 hetes (napi 60 perces) tanulás-módszertani 

foglalkozások megtartása. Évente évfolyamonként 20 óra az alsó 

tagozaton. 

 A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére összpontosító nevelő-oktató munka: 

 A fejlesztendő kompetenciák beépítése a tanmenetekbe. 

 A gyakorlóórák számának növelése (a tananyag nyújtotta lehetőségeken 

belül) 

 A szakértői véleményekben kiemelt fejlesztési területekre történő 

fókuszálás.  

 Az országos kompetencia-mérésen szint alatt teljesítők számára egyéni 

fejlesztési terv készítése.  

 A tanulói egyéni teljesítmények összehasonlítása, elemzése. Az adatok 

felhasználása a tanulók fejlesztésében. 

 A kompetenciamérés eredményeinek javítását célzó intézkedési terv végrehajtása 

– a végrehajtás dokumentálása. 

 Hatékony tanulói egyéni fejlesztés (tanítási órán, napköziben, tanulószobán, 

fejlesztő foglalkozáson) 

 

 

d) Pályázat fenntartási időszakával összefüggő tevékenység 

KLIK TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában” című Európai Uniós 

finanszírozású projektjének fenntartási időszakával összefüggésben az intézménynek 

kötelezettségei állnak fenn 2020. 08.31-ig. A feladatokat a Projektfenntartási terv tartalmazza. 
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e) Az intézményi kapcsolatok minőségének javítása területén 

Partnerekkel: 

 Az intézmény szakmai kapcsolataiban (nevelési-oktatási intézményekkel, 

közművelődési, egészségügyi intézményekkel, önkormányzattal, civil 

szervezetekkel, egyházakkal, művészeti iskolával, stb) rejlő lehetőségek 

kiaknázása. 

 Eredményes szakmai együttműködés kiépítése a szaktanácsadás területén dolgozó 

szakemberekkel. 

 Hatékony együttműködés a fenntartóval az emberi, tárgyi, pénzügyi erőforrások 

biztosítása érdekében. 

 A szülők bevonása az intézmény pedagógiai munkájába. 

A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás javítása: 

 Az iskola által kínált alkalmakon (fogadó óra, szülői értekezlet, nyílt nap, 

ünnepélyek, nyilvános rendezvények, stb) a szülői részvétel növelése. 

 A szülők érdeklődésének felkeltése, részvételének ösztönzése gyermekeik 

tanulmányi munkájában. 

 A szülői szervezet jogszabály által előírt működésének előmozdítása. az 

elvárásoknak megfelelő vezető választása a szervezet élére. 

 Rendszeres családlátogatások a problémás családok esetében. Ha 

szükséges a gyermekvédelmi felelős és a Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálat, Roma Önkormányzat munkatársainak bevonása. 

 

Intézményen belül: 

 

 A vezető munkájának támogatása a pedagógusok aktivitásával, elérhetőségével, a 

feladatok vállalásával, a határidők betartásával, a szakmai vélemény 

kinyilvánításával. 

 

f)  A szervezeti kultúra fejlesztése terén 

A fluktuáció növekedése indokolttá teszi a szervezeti kultúra fejlesztését, annak érdekében, 

hogy a gyakori személycserék ne gátolják az intézmény hatékony, eredményes működését. 

Feladatok:  

 Új kollégák beilleszkedésének segítése. 

 Az intézmény szokásrendjének megismertetése az új és a kívülről érkező 

pedagógusokkal. 

 Az áttanító, az óraadó tanárokkal folytatott szakmai párbeszéd, tapasztalatcsere, az 

egymástól való tanulásban rejlő lehetőségek kihasználása. 
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4. Nevelőtestületi értekezletek 
 

NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK Felelős 

Alakuló 

értekezlet 

Tanévet előkészítő szervezési 

feladatok megbeszélése, munkatervi 

kérdések. A tanév rendjének 

ismertetése.  

Munka-és balesetvédelmi oktatás 

2017. 08.22.  

8 óra 

igazgató 

 

 

Bakos Dénes 

Tanévnyitó 

értekezlet 

A 2017/2018-as tanév munkatervi 

vitája. 

2017. 08. 31. 

8 óra 

igazgató 

Félévi értekezlet 

 

A tanulmányi,- magatartási és 

szorgalmi helyzet elemzése, 

értékelése 

A 8. osztályosok beiskolázási 

tapasztalatai 

A lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók felmérése, a lemorzsolódás 

megakadályozására tett intézkedések 

2018.02.05. igh. 

mkv-k 

Gyvf 

DÖK segítő 

Tanévzáró 

értekezlet 

 

A 2017/2018-es tanév értékelése, 

elemzése.  

Intézményi önértékelés; Intézkedési 

terv megvalósulásának vizsgálata 

A beszámoló vitája, javaslatok, 

kiegészítés 

A 2018-2019. tanév 

tantárgyfelosztásának elfogadása 

2018. 06.29. igazgató 

mkv-k 

Dök segítő 

Gyvf 

BECS 

NEVELÉSI ÉRTEKEZLETEK 

Őszi A tanulás tanítása, hatékony tanulási 

technikák elsajátíttatása a tantárgyak 

keretein belül. 

Módszertani segédanyag 

2017.10.16.  igazgató 

igh 

Tavaszi  Boldogságóra program  

- tapasztalatok, eredmények - 

2018.04. 04. igazgató, igh 

tanítók 
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KONFERENCIÁK 

Osztályozó  

 

Tanulmányi, magatartási munka 

értékelése 

2018. 01. 29-

30. 

ig., igh-k 

 

2018. 06. 18-

19. 

MUNKAÉRTEKEZLETEK 

Intézményvezetés 

megbeszélései 

Aktuális feladatok  minden héten 

hétfőn 

igazgató,  

igazgatóhelyettes 

Tantestületi 

értekezlet 

Aktuális feladatok megbeszélése és 

az eltelt időszak értékelése,  

minden hónap 

első hétfő 

14.30 

igazgató 

Igh. 

Vezetőségi 

értekezletek 

Feladatok, problémák megbeszélése, 

döntések előkészítése 

minden hónap 

utolsó hétfő 

14.00 

igazgató, igh 

mkv-k, DÖK 

segítő, gyvf 

Munkaközösségi 

megbeszélések 

Aktuális feladatok megbeszélése, 

döntések előkészítése a 

munkatervben foglaltak alapján 

alkalmanként 

hétfői napon 

mkv 
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5. Az iskolai tanév helyi rendje 

A szorgalmi idő 
 

 Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek) 

 Utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (péntek) 

 A tanítási napok száma az általános iskolában: 180 nap 

 A tanév első féléve 2018. január 26-ig tart. A tanulókat illetve a kiskorú tanulók 

szüleit 2018. február 2-ig kell értesíteni az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről. 

 

Tanítás nélküli munkanapok 
 

 6/1. nap: Őszi nevelési értekezlet – belső továbbképzés - 2017. október 16. 

 6/2. nap: Pályaorientációs nap 2017. október 

 6/3. nap: Farsangi bál 2018. február 3. 

 6/4. nap: Tavaszi nevelési értekezlet 2018. április 4. 

 6/5. nap: Suli-gála 2018. május 12. 

 6/6. nap: Osztálykirándulás 2018. május vége-június eleje 
 

Tanítási szünetek 
 

 Őszi szünet: 2017. október 30 - 2017. november 3.  
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27.(péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2017. november 6. (hétfő) 

 Téli szünet: 2017. december 27 - 2018. január 2.  
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

 Tavaszi szünet: 2018. március 29 – 2018. április 3.  
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2018. április 4. (szerda) 

 Áthelyezett munkanap:  

2018. március 10. szombati munkanap (március 16. péntek pihenőnap) 

2018. április 21. szombati munkanap (április 30. hétfői pihenőnap) 

 

Nemzeti ünnepek, megemlékezések 
 

 Aradi vértanúk: 2017. október 6. – iskolai megemlékezés az 1. órában, DÖK 

részvétele a községi megemlékezésen a temetőben 

 1956-os forradalom-és szabadságharc: 2017. október 20. – iskolai megemlékezés 

az 1. órában, részvétel a községi ünnepélyen 

 Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja: 2018. február 23. 

gyertyagyújtás 

 1848-49-es forradalom-és szabadságharc: 2018. március 14. – megemlékezések, 

zászlók, virágok elhelyezése a temetőben, emlékfánál; iskolai ünnepély a 4. órában; 

részvétel a községi ünnepségen, koszorúzás 

 Holokauszt áldozatainak napja: 2018. április 16. – filmvetítés 

 Nemzeti összetartozás napja: 2018. június 4. – részvétel a községi megemlékezésen 
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Az iskola hagyományos ünnepei 
 

 Tanévnyitó ünnepély: 2017. augusztus 31. 

 Karácsonyi ünnepély: 2017. december 22. 

 Farsang: 2018. február 3. 

 Suli-gála: 2018. május 12. 

 Vizsgabál – Bankett: 2018. június 9. 

 Ballagás: 2018. június 16. 

 Tanévzáró ünnepély: 2018. június 22. 

 

Nevelőtestületi és munkaközösségi értekezletek 
 

 Alakuló értekezlet: 2017. augusztus 22. 

 Tanévnyitó értekezlet: 2017. augusztus 31. 

 Őszi nevelési értekezlet: 2017. október 16. 

 Félévi osztályozó konferencia a felső tagozaton: 2018. január 29. 

 Félévi osztályozó konferencia az alsó tagozaton: 2018. január 30. 

 Félévzáró értekezlet: 2018. február 5. 

 Tavaszi nevelési értekezlet: 2018. április 4. 

 Év végi osztályozó konferencia a felső tagozaton: 2018. június 18. 

 Év végi osztályozó konferencia az alsó tagozaton: 2018. június 19. 

 Tanévzáró értekezlet: 2018. június 29. 

 

 Munkaértekezlet: minden hónap 1. hétfőjén 

 Vezetőségi megbeszélés: minden hétfőn 

 Kibővített vezetőségi értekezlet: kéthetente hétfői napokon 

 Munkaközösségi megbeszélések: alkalmanként hétfői napon 

 

Nyílt napok 
 

 2017. október 25-én az 1. osztályban 

 2018. március 20-án az alsó tagozaton 

 2018. március 22-én a felső tagozaton 

 

Fogadó órák 
 

 2017. december 4. 

 2018. március 5. 

 2018. május 28. 

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata – NETFIT mérés 
 

2018. január 9 - 2018. április 27. 
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6. Témahetek 

Pénzügyi és vállalkozói témahét: 2018. március 5. és 2018. március 9. között, 

Digitális témahét:   2018. április 9. és 2018. április 13. között, 

Fenntarthatósági témahét:  2018. április 23. és 2018. április 27. között. 

 

7. Országos mérés-értékelés a 2017-2018-as tanévben 
 

 Kompetenciamérés: 6. és 8. évfolyam 

2018. május 23. 

A méréshez szükséges adatok megküldése a Hivatal részére 2017. november 24-ig. 

 

 Idegen nyelvi mérés: 6. és 8. évfolyam 

2018. május 16. 

A méréshez szükséges adatok megküldése a Hivatal részére 2017. november 24-ig. 

 

 DIFER 1. évfolyam 

2017. december 1-ig 

Az érintett tanulók létszámának jelentése a Hivatal részér 2017. október 27-ig. 

 

 NETFIT mérés 5-8. évfolyam 

2018. január 9. és 2018. április 27. között 

A mérés eredményeit 2018. június 1-jéig kell feltölteni a NETFIT® rendszerbe. 

 

8. Szakmai ellenőrzés 
 

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

megvizsgálni a köznevelési információs rendszer (KIR) intézménytörzsi, személyi 

nyilvántartásában, valamint a 2017. októberi OSAP-jelentésben a köznevelési 

intézmények által nyújtott adatszolgáltatások, továbbá a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által 

működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszeren keresztüli 

adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő megfelelését. 
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9. Középiskolai beiskolázás 
 

 Tájékoztatás a felvételi eljárásról:    2017. október 31-ig. 

 Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára: 2017. december 8. 

 Központi írásbeli felvételi vizsga:    2018. január 20. 10.00 óra 

 Pótló írásbeli felvételi vizsga:    2018. január 25. 14.00 óra 

 Írásbeli vizsga eredményeinek közzététele:   2018. február 8.  

 Jelentkezési lapok elküldése:    2018. február 19. 

 Tanulói adatlapok módosításának lehetősége:  2018. március 21-22. 

 Értesítés a felvételről vagy elutasításról:  2018. április 27. 

10.Tanórán kívüli foglalkozások 
 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 19. § (2.) bekezdését figyelembe véve iskolánk 

biztosítja a tanulók foglalkoztatását és felügyeletét. Délután egyéb foglalkozásokon, napközi, 

illetve tanulószoba keretein belül lehetőség van a gyermekek iskolában való 

benntartózkodására és felkészülésére 16, illetve szükség esetén 17 óráig felügyeletet 

biztosítunk. 

Biztosítjuk továbbá a délutáni időben az egyéni és csoportos foglalkozások megszervezésével, 

a tanulóink változatos tehetségkibontakoztatását és differenciált fejlesztését a Pedagógiai 

Programunkban meghatározottak alapján. A tanév során részt veszünk a labdarúgást kedvelő 

alsó- és felső tagozatos tanulókkal a Bozsik-programban, valamint a Pest Megyei Diáksport 

Szövetség által szervezett diákolimpiai versenyeken a IV. korcsoportos labdarúgás és 

teremlabdarúgás sportágakban 

 

 

Ebben a tanévben a következő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosítjuk: 

Alsó tagozaton: 

 egyéni, kiscsoportos és osztályszintű korrepetálások, (1.o: 2 óra/hét, 2-4.o 1 

óra/hét) 

 egyéni fejlesztések 

 angol tehetséggondozó 4.o 

 kompetenciafejlesztő foglalkozás 4. o 

 énekkar 3-4. o 

 furulya szakkör tartása 

 modern tánc szakkör  

 „Zöld-béka” program  

 Hagyományőrző, kézműves foglalkozások 

 kölyökatlétika 

 Bozsik –foci (lányoknak, fiúknak) 
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Felső tagozaton: 

 szaktárgyi felzárkóztató foglalkozások, egyéni fejlesztések: 

 kompetencia fejlesztő foglalkozás  

matematika 6., 8. o, szövegértés 6., 8. o, angol 6.,8. o 

 továbbtanulást segítő felkészítő foglalkozások a 8. évfolyamon magyar, matematika, 

tantárgyakból 

  matematika tehetséggondozó 7. o 

 angol tehetséggondozó : 5.o 

 média szakkör 

 irodalmi színpad 

 énekkar 

 modern tánc szakkör  

 tánc szakkör 

 ISK foglalkozások 

 Bozsik –foci (lányoknak, fiúknak) 

 

11.Az iskolai könyvtár nyitva tartása: 
 

Kedd:  13.45-15.15 

12.Csoportbontások a 2017-2018-as tanévben 

 

Ebben a tanévben a tanulók tudásszintjét, képességeit figyelembe véve a következő 

csoportbontásokat alakítottuk ki: 

 

5. évfolyam: matematika, 

6. évfolyam: matematika, angol 

7. évfolyam: matematika, angol, testnevelés-technika-rajz-informatika (fiú-lány) 

8. évfolyam: matematika, angol, testnevelés technika-informatika (fiú-lány) 
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13. Rendezvények, események a 2017-2018-as tanévben 
 

Időpont Esemény 

 

Felelősök 

 

AUGUSZTUS 

22. 

 

 

 

Alakuló értekezlet 

 

igazgató, ig.h 

 

23. Munka-és balesetvédelmi oktatás 

Bakos Dénes 

munka-és 

balesetvédelmi f. 

24. 

8.00 
Javító vizsgák 

ig., igh-k 

szaktanárok 

28-29. 

 

Tankönyvosztás 

Mariné T.K. tkf 

Bíróné KÁ 

26. 

 
Igazgatói értekezlet 

Radicsné SE 

 

30. 

 

Iskolatáskák, tanszerek adományozása az 

1. osztályosokonak 

ig. 

tanítók 

31. 

8.00 

Tanévnyitó értekezlet 

 

ig., ig.h-k 

31. 

17 óra 

 

Tanévnyitó ünnepély 

 

igazgató, ig.h 

8.o. ofik 

1.o. tanítók, 

 
HH és HHH tanulók beazonosítása, 

határozatok össszegyűjtése 

Mezei Gy-né 
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Időpont Esemény 

 

Felelősök 

 

SZEPTEMBER 

1. 
 

Első tanítási nap 

minden dolgozó 

4. 

16.00 

1. osztályosok szülői értekezlete 

 

Rendőrségi előadás szülőknek 

 

osztályfőnökök, 

igazgató 

8. 
Osztály-és csoportnaplók kitöltése 

Törzslapok megnyitása 

osztályfőnökök 

csoportvezetők 

8. 

Tanórán kívüli foglalkozások, szakkör 

igények felmérése 

Délutáni testnevelés órákon résztvevő 

csoportok kialakítása, szülői aláírások 

beszerzése 

Oszt.főnökök, 

szakkör vezetők 

testnevelést 

tanítók 

11. 

 

Munkaközösségi megbeszélések 

(munkaterv) 

 

mkv-k 

15. 
Munkaközösségek munkaterveinek 

leadása 

mkv-k 

15. 
Útravaló Ösztöndíjpályázat 

elektronikus feltöltésének határideje 

igh 

15. 

 

Te Szedd! mozgalomban való 

részvétel: 8. évfolyam 

Mihály Z. 

Tóth PL 

15. 

14.00 
DÖK alakuló ülés 

Vörös B 

ig. 

16. 

 

 

Szüreti fesztivál 

1. évfolyam részvétele 

Bakosné MSZ K 

Vörös B 

Magyar D 

18. Kirándulás a Fővárosi Állatkertbe 

Gőz Ágnes 

Fekete I. T-né 

 

19. 

14.30 

Munkaértekezlet 

Az éves munkaterv elfogadása 

 

 

Ig., igh 
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20. 

 

„Mesélő dallamok” 

I.előadás: 

Mozart: Gyermekszimfónia 

 

igh, 

Mezei Gy-né 

Dóbiás P 

22. 

 

Gerje- menti Gyermek-és  vadásznap 

6.a osztályosok részvétele 

 

 

 

Topai S. 

25. 

 

Jelentkezés a Bendegúz levelezős 

versenyekre 

 

 

Topai S. 

Pené SG 

26. 

 

Iskolafogászat indítása 

 

 

ig.h-k 

osztályfőnökök 

29-ig 

 

 

osztályfőnökök 

ig. 

28. 

 

 
 

A Népmese napja 

Mesemondó verseny 

Helyszín: Déryné Műv.Közp. és 

Könyvtár 

 

ig,  

igh 

osztályfőnökök 

napközis nev. 

magyar szakosok 

 

Pont Velem gyűjtési program 

beindítása 

 

Bujáki N. 

 
 

Benevezések a különböző levelezős 

versenyekbe 

Osztályfőnökök 

Mkv-k 

 Hagyományőrző délután a napköziben 

Pené SG 

napközis nevelők 
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Időpont Esemény 

 

Felelősök 

OKTÓBER 

2. 

Tanmenetek, foglalkozási tervek 

leadása 

HHH tanulók fejlesztési terveinek 

elkészítése 

igh 

mkv-k 

nevelők 

2. 

14.30 

Munkaértekezlet 

 

 

ig. 

2-8. 

 

 

Országos Könyvtári Napok 

Részvétel a Déryné Műv.Központ és 

Könyvtár programjain 

 

 

minden nevelő 

 
Boldog Iskola címátadó ünnepség 

Budapest 

ig 

Vörös B 

Bakosné MSzK 

5. 

14.00 

 

Az Idősek Világnapja alkalmából 

köszöntjük a Nyugdíjas Klub tagjait az 

1. évf. részvételével 

 

igh 

6. 

7.45 

 

Megemlékezés az Aradi Vértanúkról 

 

Bakos Lné 

Fekete ITné 

Tóth PL 

6. 

10.45 

 

Megemlékezés a temetőben 

DÖK részvételével 

Pné SG 

Vörös B 

Tóth PL 

10. 

 

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés 

ig.  

igh 

10. 

10.00-14.00 

 

Pályaválasztási Kiállítás Cegléd 

Mihály Z 

Tóth PL 

10. 

 

Felmérés az 1. osztályosok 

diagnosztikai vizsgálatában résztvevők 

köréről 

Vörös B 

Bakosné MSzK 
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11. 

 

Benedek Elek szövegértési verseny a 

Ceglédi Táncsics M.Ált. Isk.-ban 

 

 

Biróné KÁ 

12. 

16.00 

 

 

I. Iskolába csalogató 

4. évfolyam közreműködésével 

Gőz Á 

Pené SG 

Biróné KÁ 

Mezei Gyné 

tanítók 

16. 

8.00 

Őszi nevelési értekezlet 

1. tanítás nélküli munkanap 

 

ig., 

igh 

17. 

 

 

Bolyai Matematika verseny a felső 

tagozaton 

Topai S 

MarinéTK 

17. 

 

 

Megemlékezés Gárdonyi G. 

születésének 153. évfordulójáról 

 

Bakos Lné 

Fekete IT-né 

18. 

16.30 
SZMK értekezlet ig. 

19. 

 

 

Megemlékezés az 1956-os 

forradalom 60. évfordulójáról 

iskolai ünnepélyen 

8. évfolyam 

TPL, MZ 

Bakos Lné 

Fekete IT-né 

20. délelőtt 

 

„Csibeavató” 

5. osztályosok felsőssé avató 

rendezvénye 

Vörös B 

Monori Á 

Bakos Lné 

20. délután 

 

 

Halloween Party a felső tagozaton 

Vörös B 

Pap B 

felsős ofik 

23. 

15.30 

Részvétel a községi megemlékezésen ig. igh 

nevelők 

24. 

12.00-16.00 

 

Hulladékgyűjtés 

(papír, alumínium italos doboz, pet-

palack) 

 

Vörös B 

minden nevelő 
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24-27. 

 

 

 

„Kompetencia – Délután az 

iskolában!” 5-6. évf 

Táblajátékok - Ostábla 

 

Topai S 

Mariné TK 

25. 

Nyílt nap az 1.évfolyamon 

Óvó nénik, szülők látogatása 

igh 

Vörös B 

Bakosné MSzK 

27. 

Diagnosztikus fejlődésvizsgálaton 

résztvevő tanulók számának jelentése 

az OH felé 

igh 

Vörös B 

Bakosné MSzK 

31-ig 

 

Tájékoztatás a felvételi eljárás 

rendjéről osztályfőnöki órák keretében 

(7-8. évf.) 

 

 

Tóth PL 

Mihály Z 

27. 

 

 

Halottak napja alkalmából elhunyt 

pedagógusokról megemlékezés a 

temetőben 

 

 

Vörös B 

DÖK tagok 

27. 

 

Helyi Kazinczy szépkiejtési verseny 

kiírása 

 

Bakos Lné 

Feket IT-né 

 

 

 

Hagyományőrző délután a napköziben 

Pené SG 

napközis nevelők 

 

 
Pályaorientációs nap 

2. Tanítás nélküli munkanap 

Tóth PL 

MihályZ 

 

Őszi szünet 

Utolsó tanítási nap: X.27.(péntek) 

Első tanítási nap: XI.6.(hétfő) 
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Időpont Esemény 

 

Felelősök 

 

NOVEMBER 

 

Őszi szünet 

Utolsó tanítási nap: X.27.(péntek) 

Első tanítási nap: XI.6.(hétfő) 

 

6. 

14.30 

 

Munkaértekezlet 

 

 

ig. 

igh 

6. Rajzverseny: A Kis Jézus születése c. Perlakiné SG 

6. 

 

 

„Matematika mindenkinek” komp. 

alapú helyi levelező verseny 

beindítása az 5-7.évfolyamon 

1. feladatsor 

Topai S 

Mariné TK 

9. 

17.00 

 

Pályaválasztási szülői értekezlet ig. 

13. 

 

  

Megemlékezés 

Bakos Lné 

Feket IT-né 

14. 
Hangos olvasási verseny az alsó 

tagozaton 

Biróné KÁ 

21. 

 
 

Nevezés a Zrínyi Ilona matematika 

verseny megyei fordulóra 

Topai S 

13-17. 

 

„Kompetencia - Délután”az iskolában 

az 5-6. évfolyamon 

Táblajátékok - Ostábla 

Topai Sándor 

Mariné TK 

24. 

 

„Barátkozz a szöveggel!” 

szövegértési versenyfeladatok indítása 

1. forduló 

Bakos L-né 

Fekete IT-né 
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24-ig 

Országos kompetencia méréshez 

valamint az idegen nyelvi írásbeli 

méréshez szükséges adatok 

megküldése az OH-nak 

 

Pap B 

28. 

 

 

Helyi Kazinczy szép-kiejtési verseny 

megrendezése a felső tagozaton 

Bakos Lné  

Fekete IT-né 

 

„Mesélő dallamok” 

II. Előadás: Schubert népszerű dalai, 

dallamai 

igh, 

Mezei Gy-né 

Dóbiás P 

 

Benevezés az országos tanulmányi 

versenyre történelem tantárgyból 7-

8.évfolyamokon 

Pap B 

 

Csatlakozás az 

Európai Mézes Reggeli programhoz 

 

Németh Ané 

 

 

Mikulás-kupa 

 

 

Mihály Z 

 

„Tök-Jó hét” az alsó tagozaton 

Hagyományőrző délután a napköziben 

Mezei Gyné 

Vörös B 

tanítók 

30-ig 

HHH tanulók I. negyedéves értékelése 

 

Osztályfőnökök 

Pap B 

Mezei Gyné 

30-ig 

Negyedéves értesítők kiosztása: 1. évf. Bné MSzK 

Vörös B 

 igh 

30-ig 

Tájékoztató füzetek ellenőrzése osztályfőnökök 

igh 
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Időpont Esemény 

 

Felelősök 

 

DECEMBER 

1. 

7.30 

 

 

1. Gyertyagyújtás  

Felső tagozat: 7.30 

Alsó tagozat: 9.30 

 

Vörös B 

igh 

1-ig 
DIFER mérések lebonyolítása az 1. 

évfolyamon 

Bné MSzK 

Vörös B 

3. Adventi játszóház a Malomban Perlakiné SG 

4. 

14.30. 

Munkaértekezlet 

 

igazgató  

igh 

4. 

16.00-17.00 

 

minden nevelő 

4-5-6. 

 

 

Mikulás-zsákbamacska 

 

Vörös B 

4. 

 

„Matematika mindenkinek”komp. 

alapú helyi levelező verseny: 2. 

feladatsor 

Topai S 

Mariné TK 

4-8. 

 

„Kompetencia – Délután az 

iskolában”„Malom a Malomban” 

Mikulás malombajnokság 

megrendezése 

Topai S 

Mariné TK 

5. 

16.00 

 

II. Iskolába csalogató foglalkozás 

 

 

Mezei Gyné 

Tóth D-né 

8. 

 
 

2. Gyertyagyújtás  

Felső tagozat: 7.30 

Alsó tagozat: 9.30 

Vörös B 

igh 
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15. 

 

3. Gyertyagyújtás 

Felső tagozat: 7.30 

Alsó tagozat: 9.30 

Vörös B 

igh 

17. 

 

„Községi Kiskarácsony” 

Részvétel a községi ünnepségen 

Műsorral készül a 7. évf. 

Bakos Lné 

Mihály Z 

Tóth P 

8. 
8. osztályosok jelentkezése a központi 

írásbeli felvételi vizsgára 

Pap B 

Mihály Z, Tóth PL 

21. 

 

„Barátkozz a szöveggel!”szövegértési 

versenyfeladatok 2. forduló 

Bakos Lné 

Fekete I T-né 

 

Benevezés az ”Itthon otthon vagy” 

országos földrajz versenyre 7-

8.évfolyamon 

 

Fekete IT 

18-22. 

 

 

Teremszépség verseny 

DÖK, 

Vörös B 

22. 

 

4.Gyertyagyújtás 

Felső tagozat: 7.30 

Alsó tagozat: 9.30 

Vörös B 

igh 

 Hagyományőrző délután a napköziben 
Pené SG 

napközis nevelők 

22.  

15.00 

 

 

Karácsonyi ünnepség 

 

Ig. Ig.h 

Topai S, Bakos Lné 

Fekete IT-né 

Gőz Á, Magyar D 

Díszítés: TD-né 

Hangosítás: TP 

XII.27 - I.2.  
Utolsó tanítási nap: XII.22. (péntek) 

Első tanítási nap: 2018.I.3.(szerda) 
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Időpont Esemény 

 

Felelősök 

 

JANUÁR 

8. 

14.30 

 

Munkaértekezlet 

 

ig., 

igh 

8. 

 

„Matematika mindenkinek” kompetencia alapú 

helyi levelező verseny: 3. feladatsor 

Topai S 

8-ig 

A tanulók tájékoztató füzetének ellenőrzése, a 

bukásra álló tanulók szüleinek hivatalos 

értesítése 

 

osztályfőnökök 

18. 
SZMK félévi értekezlete 

 

ig. igh 

SZMK 

22-26. 

 

 

„Kompetencia - Délután” az iskolában 

az 5. évfolyam számára 

 

Topai S 

Mariné TK 

20. 

10.00 

 

Központi felvételi írásbeli vizsgák  

Mihály Z 

Tóth PL 

Topai S 

igh 

22. 

 

 

A Magyar Kultúra Napja 

-megemlékezés- 

„EGYÜTT SZAVAL A NEMZET” c. 

programban való részvétel 

Bakos Lné 

Mihály M 

igh-k 

22. 

 

„Barátkozz a szöveggel!” 

szövegértési versenyfeladatok 3. forduló. 

Bakos Lné 

Fekete IT-né 

25. 

14.00 

 

Pótló írásbeli felvételi vizsgák       

Mihály Z 

Tóth PL 

Topai S 

igh 
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26. 

 

 

minden nevelő 

27. 

 

A II. félév kezdete 

 

 

29. felső t 

30. alsó t 

Osztályozó konferencia 

 

ig. 

igh 

nevelők 

31. 

 

Munkaközösségi beszámolók leadása 

 

igh 

mkv-k 

DÖK, 

GYV felelős 

31-ig 

 

 

 

 

 

osztályfőnökök 

 Hagyományőrző délután a napköziben 

Pené SG 

napközis 

nevelők 

 

 Félévértékelő DÖK gyűlés Vörös B 
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Időpont Esemény 

 

Felelősök 

 

FEBRUÁR 

2. 

 

Értesítés az I. féléves tanulmányi 

eredményekről 

osztályfőnökök 

3. 

14.00 

 
 

3.Tanítás nélküli munkanap 

 

DÖK 

minden nevelő 

SZMK 

5. 

14.30 

 

Félévzáró értekezlet 

 

Ig.,  

igh 

mkv-k 

gyv felelős 

DÖK segítő 

5. 

 

 

„Matematika mindenkinek” kompetencia 

alapú helyi levelező verseny: 4. feladatsor 

Topai S 

Mariné TK 

 

12-16. 

 

 

„Kompetencia – Délután az iskolában” a 6. 

évfolyam számára 

 

 

Topai S 

Marin TK 

19. 
Felvételi jelentkezési lapok továbbítása a 

középiskolákba 

Tóth PL 

Mihály Z 

16. 

 

 

Farsangi Szülő-Pedagógus Bál 

SZMK 

nevelők 

16. 

14.00 

 

 

 

Zrínyi Ilona matematika verseny megyei 

forduló 

 

Topai S. 

Mariné TK 

23. 

1. óra 

A Kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozataira való megemlékezés 

Gyertyagyújtás 

 

 

Pap Brigitta 
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26. 

 

Népdaléneklő verseny az alsó tagozaton 

Farsangi , vidám dalok 

Gőz Á 

Mezei GYné 

tanítók 

28-ig 

A HHH-s tanulók II. negyedéves értékelése 

 

osztályfőnökök 

Pap B 

Mezei Gyné 

 

 

 

„Mesélő dallamok” III. előadás 

Állatok és emberek farsangja 

 

igh, 

Mezei Gyné 

Dóbiás P 

 

 

III. Iskolába csalogató foglalkozás 

 

igh 

Mezei Gyné 

tanítók 

 
 

Hagyományőrző délután a napköziben 

Napközis 

nevelők 

28-ig 
Tájékoztató füzetek ellenőrzése igh 

osztályfőnökök 
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Időpont Esemény 

 

Felelősök 

 

MÁRCIUS 

1. 

 

Továbbképzési tervbe való jelentkezés 

 

ig. 

Pap B 

Mezei Gyné 

5. 

14.30 

Munkaértekezlet 

 

 

ig., 

 igh 

5. 

16.00-17.00 

 

 

minden nevelő 

5-9. 

  
Pénzügyi és vállalkozói témahét 

igh 

mkv-k 

Tóth P 

szaktanárok 

tanítók 

10. 

szombat 

Ledolgoztuk a február 3-án, a farsangi bálon 

 

minden dolgozó 

12-28. 

„Te lehetsz a Gyök-ász!” 

 helyi matematika verseny megszervezése, 

lebonyolítása a 7. és a 8. évfolyamokon 

 

 

 

Topai S 

Mariné TK 

14. 

 

 

Megemlékezés 1848. márc. 15-re 

5.és 7. évfolyamok 

irodalmi műsora 

Bakos Lné 

Feket IT-né 

Gőz Á 

Monori Á 

Tóth PL 

14. 

10.00 

 

Megemlékezés a temetőben a 3. osztály 

részvételével 

Ig., igh  

Perlakiné HM 

Gőz Á 

15. 

 

Részvétel a községi megemlékezésen 

Bakos Lné 

Feket IT-né 

Gőz Á 

Monori Á 

Tóth PL 
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ig. igh 

14-ig 
Továbbképzési terv elkészítése 

 

ig 

20. 

 

Olvasás-szövegértési verseny az alsó 

tagozaton 

Mezei Gyné 

igh 

Tanítók 

20. Alsó t 

22. Felső t 

Nyílt napok 

 

minden nevelő 

21-22. 
Módosító adatlapok megküldése a Felvételi 

Központnak  

Mihály Z 

Tóth PL 

19-28. 

 

 

 

„Kompetencia – Délután az iskolában” a 7. 

évfolyam számára 

 

 

Topai S 

Mariné TK 

28. 
Háromnegyed éves értesítők kiadása az 1. 

évfolyamon 

Mezei Gyné 

Tóth Dné 

 Hagyományőrző délután a napköziben 

Pené SG 

napközis 

nevelők 

 

Kistérségi idegen-nyelvi szavalóversenyen 

való részvétel  

Monori Á 

Magyar D 

Karainé CSE 

 
Leendő 1.oszt. tanítók látogatása az óvodában 

 

ig. igh., 1.oszt. 

tanítók 

 

 

Hulladékgyűjtés 

(papír, alumínium italos doboz, pet-palack) 

 

Vörös B 

minden nevelő 

 

 

 

„Mesélő dallamok” IV. előadás 

Petőfi Sándor megzenésített versei 

 

igh, 

Mezei Gyné 

tanítók 

III.29-IV.3. 

 
Utolsó tanítási nap: III. 28. (szerda) 

Első tanítási nap: IV. 4. (szerda) 
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Időpont Esemény 

 

Felelősök 

 

ÁPRILIS 

4. 

8.00 

Tavaszi nevelési értekezlet 

4. tanítás nélküli munkanap 

 

ig 

igh 

mkv-k 

4. 

 

Kirándulási tervezetek leadása 

 

osztályfőnökök 

Pap B 

Mezei Gyné 

9. 

14.30 

Munkaértekezlet 

 

Ig. igh-k 

9-13. 

 

 

„Matematika Mindenkinek” kompetencia-

alapú helyi levelező verseny 

eredményhirdetése, oklevelek átadása 

 

 

Topai S 

Mariné TK 

ig 

9-13. 

 

 
 

igh 

Tóth PL 

szaktanárok 

10. 

 

 

Matematika verseny az alsó tagozaton 

 

Mezei Gyné 

igh 

tanítók 

16-20. 

Iskolai próba kompetenciamérés 

megszervezése, lebonyolítása és értékelése a 

6. és 8. évfolyamon 

Topai S 

Bakos Lné 

igh 

11. 

 

 

 

 

Megemlékezés a 

Magyar Költészet Napjáról. 

 

 

Bakos Lné 

Feket IT-né 

16. Megemlékezés holokauszt áldozatairól Pap B 
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 Filmvetítés Gőz Á 

Előírás 

szerint 

 

Első osztályosok beíratása 

 

igh 

Lakatosné SK 

17. 

 

 

Nyelvtan-helyesírás verseny az alsó tagozaton 

Mezei Gyné 

igh 

tanítók 

21.  

szombat 

 

Május 12-én, a Suli-gálán dolgozzuk le. 

minden dolgozó 

22. 

 
Emlékfa ültetése:1. évf 

Rajzverseny eredményhirdetése 

1.és 2.osztályok 

Bakosné MSzK 

Vörös B 

Tóth Dné 

Mezei Gyné 

 

Pené SG 

23-27. 

 

 

„Kompetencia – Délután az iskolában” 

a 8. évfolyam számára 

 

Topai S 

Mariné TK 

23-27. 

 

 

igh 

Bujáki N 

Tóth P 

szaktanárok 

tanítók 

 Hagyományőrző délután a napköziben 
Pené SG 

napközis nevelők 

 

IV. Iskolába csalogató foglalkozás 

 

alsós igh, mkv 

 

 

Szabadon választható tantárgyak meghirdetése 

 

Ig 

osztályfőnökök 

 

 

 

HAPPY hét az OÉTI és az ANTSZ országos 

programjához kapcsolódóan 

 

Vörös B 

Pap B 

Mezei Gyné 

igh 
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Időpont Esemény 

 

Felelősök 

 

MÁJUS 

2-4. 

Tanulók tájékoztató füzetének ellenőrzése, a 

bukásra álló tanulók szüleinek hivatalos 

értesítése 

 

osztályfőnökök 

7. 

14.30 

Munkaértekezlet 

 

 

ig.,  

igh 

7. 

 

Matematika alapműveleti vetélkedő az alsó 

tagozaton 

Mezei Gyné 

tanítók 

7-11. 

 

 

„Kompetencia – Délután az iskolában” a 8. 

évfolyam számára 

 

Topai S 

Mariné TK 

2-18. 

Játék kvíz verseny természetismeret 

tantárgyból az 5. évfolyamon 

 

Fekete IT 

2-26. 

 

„Magyarország Térképe” készítő verseny a 

6. évfolyamon 

Bujáki N 

10. 

 

 

 

Madarak és fák napja 

 

Bujáki N 

Vörös B 

12. 

15.00 

Suli-gála 

Jótékonysági gálaműsor, tehetséges tanulók 

bemutatkozása 

5. tanítás nélküli munkanap 

 

Tantestület 

minden tagja 

16. 

Idegen nyelvi mérés angol és német nyelvből 

a 6. és 8. évfolyamon. 

Magyar D 

Monori Á 
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20-ig 

Napközi, tanulószoba igények felmérése 

 

Választható tantárgyak: a tanuló, szülő írásban 

leadja döntését 

 

Igh-k 

23. 
 

Országos kompetencia-mérés 

igh 

Topai S 

 

Nagycsoportosok látogatása az 1. 

osztályokban 

 

igh 

Bakosné MSzK 

Vörös B 

 
Osztálykirándulások 

6. tanítás nélküli munkanap 

 

osztályfőnökök 

28-ig 

HHH tanulók III. negyedéves értékelése 

 

osztályfőnökök 

Gyvf 

 

 

 

„Mesélő dallamok” V. előadás 

Táncok Dél-Amerikából és Európából 

 

igh 

Mezei Gyné 

 Hagyományőrző délután a napköziben 
Pené SG 

napközis nevelők 

31. 

16.00  
Leendő első oszt. szülőknek 

 

ig 

igh 

leendő elsős ofik 

tanítók 
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Időpont Esemény 

 

Felelősök 

 

JÚNIUS 

1. 

A NETFIT mérés eredményeinek feltöltése Németh Ané 

Magyar D 

Mihály Z. 

4. 

 

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás 

Napjáról 

 

ig 

igh. 

 

14.30 

Munkaértekezlet 

 

 

ig., 

 igh 

9. 

 

 

 

Bankett 

 

Magyar D 

Mihály Z 

Tóth PL 

8.o szülők 

18. alsó t 

19. felső t 

 

Osztályozó konferencia 

 

ig,  

igh 

15. 

 

 

Babanap 

 

 

Mihály Z 

Tóth PL 

14. 

 

Szerenád 

 

8. oszt. 

osztályfőnökök 

16. 

8.00 

Magántanulók osztályozó vizsgája 

 

ig., igh 

16. 

 

ig., igh 

Gőz Á 

Fekete IT-né 

22. 

17.00 

 

 

Tanévzáró ünnepély 

 

 

ig. igh 
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26. 
Év végi beszámolók leadása 

 

igh, mkv-k, 

DÖK, Gyvf 

29. 

8.00 

 

Tanévzáró értekezlet 

 

 

ig, igh, mkv-k 

25-29. 

 

 

Csodaszarvas kézműves tábor 

 

Pené SG 
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Időpont Esemény 

 

Felelősök 

 

JÚLIUS 

 

Nyári táborok: 

Balatonszárszó,  

 

Vörös B 

 

 

 „Fogom a kezed” iskola-előkészítő program TD-né, tanítók 

AUGUSZTUS 

 

 

 

igh 

 

 1. osztályosoknál családlátogatás 1. oszt. tanítók 

 
HH és HHH tanulók beazonosítása, GYVK 

határozatok össszegyűjtése 

Mezei Gyné 

 

Az eseménynaptár kiegészül a tanév során: 

 A pályaválasztást segítő programokkal 

 A közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési, drog-prevenciós programokkal 

 A „Zöld-béka” környezet-és egészségvédelmi program eseményeivel 

 A Déryné Művelődési Központ és Könyvtár foglalkozásaival 

 Tanulmányi, művészeti –és sportversenyekkel 
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Mellékletek 

2017-2018. tanév munkatervének 1. számú melléklete 

Boldogságóra program éves terv 

 

Hónap Téma Felelősök Határidő 

IX. Boldogságfokozó 

hála gyakorlása 

Bakosné Mester Szabó Katalin, Bíróné 

Kincses Ágnes, Mezei Györgyné, Tóth 

Dénesné, Perlakiné Huszti Márta, 

Vörös Bernadett 

2017. 09. 29. 

X. Optimizmus 

gyakorlása 

Bakosné Mester Szabó Katalin, Bíróné 

Kincses Ágnes, Mezei Györgyné, Tóth 

Dénesné, Perlakiné Huszti Márta, 

Vörös Bernadett 

2017. 10. 27. 

XI. A társas kapcsolatok 

boldogító ereje 

Bakosné Mester Szabó Katalin, Bíróné 

Kincses Ágnes, Mezei Györgyné, Tóth 

Dénesné, Perlakiné Huszti Márta, 

Vörös Bernadett 

2017. 11. 30. 

XII. Boldogító 

jócselekedetek 

Bakosné Mester Szabó Katalin, Bíróné 

Kincses Ágnes, Mezei Györgyné, Tóth 

Dénesné, Perlakiné Huszti Márta, 

Vörös Bernadett 

2017. 12. 22. 

I. Célok kitűzése és 

elérése 

Bakosné Mester Szabó Katalin, Bíróné 

Kincses Ágnes, Mezei Györgyné, Tóth 

Dénesné, Perlakiné Huszti Márta, 

Vörös Bernadett 

2018. 01. 31. 

II. Megküzdési 

stratégiák gyakorlása 

Bakosné Mester Szabó Katalin, Bíróné 

Kincses Ágnes, Mezei Györgyné, Tóth 

Dénesné, Perlakiné Huszti Márta, 

Vörös Bernadett 

2018. 02.28. 

III. Apró örömök 

élvezete 

Bakosné Mester Szabó Katalin, Bíróné 

Kincses Ágnes, Mezei Györgyné, Tóth 

Dénesné, Perlakiné Huszti Márta, 

Vörös Bernadett 

2018. 03. 28. 

IV. Megbocsátás Bakosné Mester Szabó Katalin, Bíróné 

Kincses Ágnes, Mezei Györgyné, Tóth 

Dénesné, Perlakiné Huszti Márta, 

Vörös Bernadett 

2018. 04. 30. 

V. Egészséges életmód Bakosné Mester Szabó Katalin, Bíróné 

Kincses Ágnes, Mezei Györgyné, Tóth 

Dénesné, Perlakiné Huszti Márta, 

Vörös Bernadett 

2018.05. 31. 

VI. Fenntartható 

boldogság / 

Önbecsülés 

Bakosné Mester Szabó Katalin, Bíróné 

Kincses Ágnes, Mezei Györgyné, Tóth 

Dénesné, Perlakiné Huszti Márta, 

Vörös Bernadett 

2018. 06. 15. 

 



43 
 

 

2017-2018. tanév munkatervének 2. számú melléklete 

Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve, a belső ellenőrzés rendje 
 

Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését 

megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ, Pedagógia Programban meghatározottak 

szerint kell végezni, melyért az intézményvezető felel. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az intézményvezető 

dönt. 

 

Az ellenőrzés feladata  

 biztosítani az iskola pedagógiai munkájának jogszerű működését, 

 segíteni az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát, 

 megfelelő információt adni az intézményvezetőség számára a pedagógusok 

munkavégzéséről, 

 kellő mennyiségű adatot és tényt nyújtani a külső és belső értékelések elvégzéséhez. 

 

Belső ellenőrzésre jogosultak 

intézményvezető 

intézményvezető-helyettes 

munkaközösség-vezetők 

az intézményvezető által megbízott pedagógus 

 

Az intézményvezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. 

Közvetlenül ellenőrzi az intézményvezető-helyettes és az iskolatitkár munkáját, ennek egyik 

eszköze a beszámoltatás. 

Az intézményvezető-helyettes, a munkaközösség-vezetők a megbízásukból adódó területen 

végzik az ellenőrzést. 

 

A pedagógiai munka ellenőrzése az alábbi területekre terjed ki: 

A pedagógusok nevelő-oktató munkáján belül: 
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 A nevelő és oktató munka színvonalára a tanítási órákon a 8 pedagógus kompetencia 

és indikátorait figyelembe véve 

 A nevelő és oktató munka színvonala tanítási órákon, csoportfoglalkozásokon 

 A tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon, csoportfoglalkozásokon, egyéb 

foglalkozásokon: 

o a tanulók, gyermekek személyiségének fejlesztése 

o a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

o felzárkóztató tevékenység 

o tervezőmunka 

o felépítettség, szervezés 

o alkalmazott módszerek 

o motiválás 

o értékelés 

o házirend betartása és betartatása 

o tanulói munka, munkafegyelem 

o eredményesség a pedagógiai program, helyi tanterv tükrében 

 Osztályfőnöki tevékenység, közösségépítés 

 A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátására 

 A tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezésére, az ezeken való részvételre. 

 A tanulók továbbtanulásának segítésére, irányítására 

 A pedagógusra bízott tanterem rendezettségére, dekorációjára 

 A nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció 

 A tanterem, folyosó rendezettsége, dekorációja 

 A tanár - diák kapcsolatra, a tanulói személyiség tiszteletben tartására. 

 A szülőkkel való kapcsolattartásra. 

 A keresztényi értékek megjelenése és megélése 

 Ügyelet ellátása 

 Kapcsolattartás a szülőkkel 

 Vagyonbiztonság 

 

A tanulók iskolai munkáján belül: 

 A tanulók értékválasztására, jellemvonásaira 

 A helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintjére, az egyes 

tantárgyakból nyújtott teljesítményre 
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 Az iskolai és az osztályközösségben végzett tevékenységre 

 A tanulók magatartására, viselkedésére, fegyelmezettségére 

 A pedagógusok nevelő-oktató munkájának ellenőrzése folyamatosan történik az 

évente összeállított - és az iskolai munkaterv részét képező - belső ellenőrzési terv 

alapján. 

 A tanulók iskolai munkájának ellenőrzése, értékelése folyamatosan történik. 

 

Értékelés: a kitűzött célok és az elért eredmények összevetése 

 Középpontjában minden esetben az eredményesség és a minőség áll, célja ezek 

javítása, az iskola egészének vagy egyes elemeinek, funkcióinak a fejlesztése. 

 Az ellenőrzéssel szemben nem szabályoknak való megfelelés, hanem az 

eredményesség és a minőség vizsgálatára irányul. 

 Az értékelés eredményei nem csak néhány felelős vezető személy érdeklődésére 

tarthatnak számot, mint az ellenőrzés esetében. Ezért az értékelés gyakran nyilvános. 

 

Az iskolában folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt adatokra, 

tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelő-oktató munka és annak eredményei 

mennyiben felelnek meg az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzéseknek. 

A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a nevelőtestület 

pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így 

ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő-oktató munka fejlesztésére. 

 

Az értékelés színterei 

Tanulók tanulmányi munkája 

 tanórai és tanórán kívüli tevékenységek 

 tanulmány versenyek 

Tanulók magatartása, szorgalma (havonta ill. félévkor és év végén) 

 

Pedagógusok munkája: 

Az Intézményi önértékelésben meghatározott terv szerint zajlanak az óralátogatások. 

Szempontjai egységesek, a tantestület tagjai által elfogadott. Az intézményi dokumentum 

részletesen tartalmazza az önértékelést.  

 önértékelés 

 vezetői ellenőrzés, értékelés (a 20/2012.(VIII.31)rendelet hatálya szerint  
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 külső, szakmai vizsgálat 

 

A belső ellenőrzés hatálya, módszerei, tapasztalatai 

Az általános ellenőrzési feladatokat, az ellenőrzésben részt vevők jogait és kötelességeit a 

vonatkozó jogszabályok alapján a Pedagógiai Programban, illetve az Éves munkatervben 

leírtak alapján végezzük. 

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését az iskolai munkaterv 

határozza meg, melynek elkészítéséért az intézményvezető a felelős.  

 

KÜLSŐ ELLENŐRZÉSEK 

 

1. Tanfelügyeleti ellenőrzés 

A 20/2012. (VIII. 31.) rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet szerint 

 

2017-ben és 2018-ban országos pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) látogatásra nincs 

kijelölt pedagógus. 

2017. október 10-én intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre kerül sor. 

 

2. Szakértői- pedagógusminősítés 

A 2015. április 17-én hatályba lépett a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet alapján intézményünkből is bekerültek a pedagógusok a 

2018. évi minősítési eljárásba összesen 4 fő. 

Gyakornoki minősítő vizsga:    Bakó Zsuzsanna 

       Bujáki Nikoletta 

Minősítési eljárás a Ped.II. fokozat elérésére:  Fekete István Tibor 

       Fekete István Tiborné 

 



47 
 

Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve 

Az ellenőrzés területei VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Tanmenetek Mk.Igh. Ig. Ig.          

Munkatervek  Ig.    Ig.       

Naplók (haladási és osztályozási rész)  Ig. Igh. Mk.  Igh. Mk. Mk. Mk. Ig.   

Munkaidő nyilvántartás ellenőrzése  Ig.Igh. Ig.Igh. Ig.Igh. Ig.Igh. Ig.Igh. Ig.Igh. Ig.Igh. Ig.Igh. Ig.Igh. Ig.Igh. Ig.Igh. 

Tájékoztatók    Mk.  Mk.   Igh.    

Anyakönyvek, bizonyítványok Ig. Ig.Igh.     Ig.    Ig.  

Füzetek, dolgozatfüzetek vezetése, 

javítása 
    Mk.    Igh.Mk.    

Taneszközök, tankönyvek kiválasztása      Igh.Mk.    Igh.Mk.   

Óralátogatások  Folyamatos: Ig. Igh. Mk. 

Napközis foglalkozások, tanulószoba-

egyéb foglalkozási keretben 
  Ig. Igh.   Igh.  Ig.    

Szakkörök, korrepetálás  Igh. Igh. Mk.  Igh. Ig.   Mk.   

Pályakezdő pedagógusok  Mk.  Ig.   Igh.Mk.      

Új kollégák   Igh.Mk. Ig.      Igh. Ig. Mk.   
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Pedagógiai felelősség felosztása 

Az ellenőrzés területén VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Szülői értekezlet, fogadóóra  Ig.     Igh.   Igh.   

Gyermekvédelem Ig.    Ig.    Ig.    

Munkaközösségi tervek, 

feladatok megvalósulása 
  Igh.    Ig. Igh.  Ig.   

Mérések szervezések     Igh.Mk. Ig.   Igh.Mk. Igh.Mk. Ig.  

Tanfelügyeleti ellenőrzések, 

pedagógus minősítések 
   Ig.Igh.    Ig.Igh. Ig.Igh.    

Beiskolázás, nyílt nap, 

beiratkozás 
Ig.      Ig. Mk. Ig. Mk. Igh.    

Továbbtanulások előkészítése      Ig.   Ig.    

Rendezvények, ünnepek Folyamatos: Ig. Igh. 

Versenyek    Mk.  Igh. Mk. Mk.  Ig.   

Tábor, kirándulás         Igh. Igh. Igh.Mk.  

Ügyeleti rend Folyamatos: Igh. Mk. 

Pályázatokon való részvétel Folyamatos: Ig. 



2015-2016. tanév munkatervének 3. számú melléklete 

 

Éves önértékelési terv 

2017/2018. 

 

Törteli Szent István Király  

Általános Iskola 

 

Készítette: BECS munkacsoport 

 

 

Törtel, 2017. szeptember 19. 
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1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai: 

Radicsné Sáfrán Erika igazgató 

Németh Ambrusné igazgatóhelyettes 

Mezei Györgyné 

Topai Sándor 

Tóth Dénesné 

Mihály Mária 

 

2. Az intézményi önértékelési csoport tagjainak feladatmegosztása: 

 

2.1. Dokumentum elemzés 

2.2. Óralátogatás: 2-2 óra az érintett pedagógusnál 

2.3. Interjúk: 

 Interjú az érintett kollégával 

 Vezetői interjú 

2.4. Kérdőívek 

 Önértékelési kérdőív 

 Munkatársi kérdőív 

 Szülői kérdőív 

A kérdőíves felmérésbe bevontak körét a jogszabályokkal összhangban a BECS határozza 

meg. A válaszadás elfogadható, ha a papíralapú kérdőívek 80%-a visszaérkezik. 

2.5. Feltöltés az OH online felületre 

 

3. Az önértékelésre kijelölt pedagógusok kiválasztásának elvei: 

Az adott tanévben kijelölt kollégák köre: 

 akiknél tanfelügyeleti ellenőrzés várható 

 akiknek minősítése várható 

 vezető, ha megbízásának 2. vagy 4. évében van 

 fennmaradó helyekre a BECS jelöl ki kollégákat. 

Az önértékelési tervbe felvett pedagógusok: 

2017 és 2018. évi ellenőrzési tervbe, az országos pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) 

látogatásra nincs kijelölt személy. 

A BECS által kijelölt személyek: Biróné Kincses Ágnes, Topai Sándor 

2017. október 10-én átfogó intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre kerül sor. 
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Az önértékelési feladatok tanévre szóló ütemterve: 

Határidő Feladat Felelős 

Intézmény önértékelése 
2017.08.31. A tantestület tájékoztatása az önértékelési 

munkáról. 

Intézményvezető 

2017.09.04. Intézmény önértékelésének elindítása az 

informatikai támogató felületen 

Intézményvezető 

2017.09.04. Kérdőívezés elindítása, kérdőívek 

generálása. nyomtatása, kiosztása: 

 pedagógusoknak,  

 szülőknek. 

Mihály Mária adatgyűjtő 

2017.09.13-

ig 

Kérdőívek begyűjtése, eredmények rögzítése 

az informatikai felületen. 

Mihály Mária adatgyűjtő 

2017.09.13. Kérdőívek kiértékelése Intézményvezető, BECS 

2017.09.14-

2017.09.19. 

 

Intézményi dokumentumok elemzése: 

 Pedagógiai program 

 SzMSz 

 2014-2015, 2015-2016-os tanévek 

munkatervei és éves beszámolói 

 Továbbképzési program – 

beiskolázási terv 

 Mérési eredmények adatai, elemzése 

(országos kompetenciamérés 

eredménye öt tanévre visszamenőleg) 

 A pedagógus-önértékelés 

eredményeinek összegzése 

 A vezetői önértékelés eredményei 

A pedagógiai munka infrastruktúrájának 

elemzése 

Eredmény rögzítése jegyzőkönyvben 

 

Interjúk: 

 vezetővel 

 pedagógusok képviselőivel 

 szülők képviselőivel 

Válaszok kivonatának rögzítése 

jegyzőkönyvben,  

jegyzőkönyv feltöltése az informatikai 

rendszerbe. 

 

 

Kibővített intézményvezetés 

BECS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezei Györgyné 

Németh Ané 

 

 

 

 

Mihály Mária 

2017.09.22. Az intézményvezető intézkedési tervet 

készít 

(meghatározza a fejleszthető és kiemelkedő 

területeket) 

Feltöltés az OH informatikai támogató 

rendszerébe 

Radicsné SE 

 

 

 

Radicsné SE 
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Határidő Feladat Felelős 

Pedagógus önértékelése: Biróné Kincses Ágnes 

2017.10. Önértékelt kolléga tájékoztatása, 

egyeztetés 

Mezei Gyné 

2017.11.06. Kérdőíves felmérés: 

 önértékelő 

 munkatársi 

 szülői  

Németh Ané adatgyűjtő 

2017.11.16. Kérdőívek kiértékelése 

Eredmények rögzítése 

Németh Ané adatgyűjtő 

2017.11.17-

21. 
Dokumentumelemzés: 

 Tanmenet, éves tervezés 

dokumentumai 

 Óraterv és egyéb foglalkozások 

tervezése 

 Napló 

 Tanulói füzetek 

 

Radicsné SE 

Mezei Gyné 

Tóth Dné 

2017. 11.21. Óra-/foglalkozáslátogatás (2 óra) 

Jegyzőkönyv készítése 

Németh Ané,  

Mezei Gyné,  

Radicsné SE 

2017.11.22. Interjúk: 

 vezetővel 

 önértékelt pedagógussal 

Válaszok kivonatának rögzítése 

jegyzőkönyvben,  

jegyzőkönyv feltöltése az informatikai 

rendszerbe. 

 

 

Mezei Gyné 

Tóth Dné 

 

 

Németh Ané 

2018.01.20. A pedagógus elkészíti saját önértékelését 

(meghatározza a fejleszthető és kiemelkedő 

területeket) 

Feltöltés az OH informatikai támogató 

rendszerébe 

Biróné Kincses Ágnes 

 

 

Radicsné SE 

Pedagógus önértékelése: Topai Sándor 

2018.03. Önértékelt kolléga tájékoztatása, 

egyeztetés 
Mezei Gyné 

2018.04.09. Kérdőíves felmérés: 

 önértékelő 

 munkatársi 

 szülői 

Németh Ané adatgyűjtő 

2018.04.19. Kérdőívek kiértékelése 

Eredmények rögzítése 

Németh Ané adatgyűjtő 

2018.04.19-

23. 
Dokumentumelemzés: 

 Tanmenet, éves tervezés 

dokumentumai 

 Óraterv és egyéb foglalkozások 

Radicsné SE 

Mezei Gyné 

Tóth Dné 
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tervezése 

 Napló 

 Tanulói füzetek 

2018.04.28. Óra-/foglalkozáslátogatás (2 óra) 

Jegyzőkönyv készítése 

Németh Ané,  

Mezei Gyné,  

Radicsné SE 

2018.04.29. Interjúk: 

 vezetővel 

 önértékelt pedagógussal 

Válaszok kivonatának rögzítése 

jegyzőkönyvben,  

jegyzőkönyv feltöltése az informatikai 

rendszerbe. 

 

 

Mezei Gyné 

Tóth Dné 

 

 

Németh Ané 

2018.06.28. A pedagógus elkészíti saját önértékelését 

(meghatározza a fejleszthető és kiemelkedő 

területeket) 

Feltöltés az OH informatikai támogató 

rendszerébe 

Topai Sándor 

 

 

Radicsné SE 
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Az intézmény önértékelése: 

Az évente értékelendő elvárások 

Önértékelés területe: Feladat Felelősök, határidők 

1. Pedagógiai folyamatok - 

Tervezés 

 

Az éves munkaterv összhangban van 

a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösség terveivel 

BECS csoportok október 15. 

1. Pedagógiai folyamatok - 

Megvalósítás 

A tanév végi beszámoló 

megállapításai alapján történik a 

következő tanév tervezése. 

BECS csoport szeptember 

30. 

Kibővített iskolavezetés 

1. Pedagógiai folyamatok - 

Értékelés 

A pedagógiai programnak és az 

egyéni fejlesztési terveknek 

megfelelően történik az egyénre 

szabott értékelés, mely az értékelő 

naplóban nyomon követhető.  

 

A tanuló eredményeiről fejlesztő 

céllal folyamatosan visszacsatolnak 

a tanulónak és 

szüleiknek/gondviselőjének 

Minden pedagógus egész 

évben folyamatosan 

2. Személyiségfejlesztés és 

közösségfejlesztés 

Az intézmény vezetése és érintett 

pedagógusa információkkal 

rendelkezik minden tanuló szociális 

helyzetéről. 

 

A szülők a megfelelő kereteken 

belül részt vesznek a 

közösségfejlesztésben. 

BECS csoport  

Kibővített iskolavezetés 

 

január 31.  

3. Eredmények Nyilvántartják és elemzik az 

intézményi eredményeket: 

 kompetenciamérések 

eredményei 

 tanév végi eredmények –

tantárgyra, 2 évre 

vonatkozóan 

 versenyeredmények:      

országos szint, megyei szint, 

települési szint 

 továbbtanulási mutatók  

 vizsgaeredmények 

 elismerések 

 lemorzsolódás mutatók 

(évismétlők, magántanulók, 

kimaradók, lemaradók) 

 elégedettségmérés 

eredményei (szülő, 

pedagógus) 

 neveltségi mutatók 

Iskolavezetés 

Kibővített iskolavezetés 

Adminisztratív dolgozók 

 

 

 

 

június 30. 
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4. Belső kapcsolatok, 

együttműködés, 

kommunikáció 

A pedagógusok szakmai csoportjai 

maguk alakítják ki működési 

körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. A munkatervüket az 

intézményi célok figyelembe 

vételével határozzák meg. 

 

 

Az intézmény munkatársai számára 

biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez 

való hozzáférés.  

Kibővített iskolavezetés 

 

november 30. 

5. Az intézmény külső 

kapcsolatai 

Az intézmény a helyben szokásos 

módon tájékoztatja külső partnereit 

(az információátadás szóbeli 

digitális vagy papíralapú). 

 

A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek 

biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, visszacsatolják, és 

fejlesztik. 

Iskolavezetés  

BECS csoport 

 

 

június 30. 

6. A pedagógiai munka 

feltételei 

Személyi feltételek 

Az intézmény rendszeresen felméri a 

szükségleteket, reális képpel 

rendelkezik a nevelő-oktató munka 

humánerőforrás szükségletéről. 

 

A humánerőforrás szükségletben 

bekövetkező hiányt, a felmerült 

problémákat idejében jelzi a 

fenntartó számára.  

Iskolavezetés 

 

szeptember 30. 

 

 

6. A pedagógiai munka 

feltételei 

Tárgyi, infrastrukturális 

feltételek 

Az intézmény rendszeresen felméri a 

pedagógiai program 

megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a 

hiányokat a fenntartó felé. 

Kibővített iskolavezetés 

Iskolavezetés 

 

Félév vége, tanév vége 
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Záradékok 

 

A Törteli Szent István Király Általános Iskola Intézményi Tanácsa a 2017-2018-as tanév 

munkatervét megismerte és elfogadásra javasolja. 

Törtel, 2017. szeptember 18. 

       ……………………………………… 

        Intézményi Tanács elnöke 

 

 

A Törteli Szent István Király Általános Iskola Szülői Munkaközössége a 2017-2018-as tanév 

munkatervét megismerte és elfogadásra javasolja. 

Törtel, 2017. szeptember 18. 

       ……………………………………… 

         SZMK elnöke 

 

 

A Törteli Szent István Király Általános Iskola Diákönkormányzata a 2017-2018-as tanév 

munkatervét megismerte és elfogadásra javasolja. 

Törtel, 2017. szeptember 18. 

       ……………………………………… 

        DÖK segítő tanár 
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A nevelőtestület elfogadó határozata: 

 

A Törteli Szent István Király Általános Iskola nevelőtestülete a 9/2017.(IX.19.) számú 

határozatával, a 2017-2018-as tanév munkatervét, 2017. szeptember 19-én megtartott 

munkaértekezletén egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Törtel, 2017. szeptember 19. 

 

 

………………………………………  ………………………………………. 

Igazgató     Nevelőtestülete nevében 

 

 

 

 

 

 

 

 


