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1. Bevezetés 
 

 

A 2015/2016. tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek 

között: 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a 70. § (2) 

bekezdés c) pontja,  

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatá-

ról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, 

- a 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.)  EMMI rendelet, valamint 

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

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Kormányrendelet  

alapján került összeállításra. 

 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó 

fontosabb belső szabályozások is, így különösen: 

 - az intézmény pedagógiai programja, 

- az intézmény minőségirányítási programja, 

 - az intézményi önértékelés rendjére vonatkozó szabályozás, 

 - az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai. 

 

 

A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. 
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2. Feltételrendszer leírása 
 

 

2.1. Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve tanévben ellátandó 

feladatokra 
 

2.1.1. A 2015/2016-os tanévre vonatkozó új feladatok 
 

2015. január 1-től életbeléptek olyan változások, melyek hatnak a tanévben folyó tevékenységünk-

re. A főbb változások: 

 

- új fogalomként jelent meg a „lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló”. Erre oda kell figyel-

nünk, meg kell határoznunk az érintett tanulók körét, az alkalmazandó pedagógiai intézkedé-

seket.  

2014. évi CV. törvénya nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítá-

sáról  (6) Az Nkt. 4. §-aa következő 37. ponttal egészül ki: 

(E törvény alkalmazásában) 

„37. lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló:az a tanuló, akinek az adott tanévben a 

tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi át-

lageredményéhez képest legalább 1,1mértékű romlást mutat, és esetében komplex, 

rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.” 

(A tanulókról adatot kell szolgáltatni az Országos statisztikai adatgyűjtési program kereté-

ben.) /felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes; határidő: a tanévben folyama-

tos/ 

 

- a fenntartó jár el, és hoz döntést az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatko-

zással benyújtott kérelem tekintetében. 

 /felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettes; határidő: a tanévben folyamatos/ 

 

- a tanuló felvételénél, átvételénél nem a felvételi körzetben lévő lakcímet, hanem az életvi-

telszerűen az általános iskola körzetében lakás tényét kell figyelembe venni. /felelős: intéz-

ményvezető, intézményvezető-helyettes; határidő: a tanévben folyamatos/ 

 

Az intézményi önértékelés 

 

Az intézménynek jelentős feladatot kell ellátnia az intézményi önértékelés rendszerében. Az intéz-

ményi önértékelés témakörét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XV. Fejezete tartalmazza. 

 

 Az intézményi önértékelés az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés részét képezi. 

 

Az intézményi önértékelés részei: 

- a pedagógus kétévenkénti értékelése, 

- az intézményvezető – vezetői megbízatás második és negyedik évét érintő – értékelése, 

- öt évenkénti teljes körű – pedagógiai munkára kiterjedő - intézményi önértékelés. 

 

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatban feladatokat látunk el: 
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- az önértékelés előkészítése,  

- az önértékelés tervezése, valamint 

- az önértékelés megvalósítása során. 

 

Az intézményi önértékelés előkészítése során feladatunk: 

- az önértékelési csoport létrehozása,  

/felelős: intézményvezető; határidő: 2015. augusztus 15. / 

- az önértékeléssel kapcsolatos tájékoztatás, 

 /felelős: intézményvezető és az önértékelési csoport vezetője; határidő: 2015. augusztus 15-

től folyamatos/ 

- az intézményi elvárás rendszer meghatározása. /felelős: intézményvezető, az önértékelési 

csoport vezetője; határidő: 2015. szeptember 30./ 

 

Az intézményi önértékelés tervezése során gondoskodnunk kell: 

- az öt évre szóló önértékelési program elkészítéséről, valamint 

- az éves, 2015/2016-os tanévre vonatkozó önértékelési terv elkészítéséről. 

A tervezési feladatok ellátásáért felelős az intézményi önértékelési csoport vezetője. A tervek elkészí-

tési határideje: 2015. szeptember 30. 

 

Az önértékelés megvalósítása során gondoskodni kell: 

- a pedagógus ellenőrzésről, 

- vezető ellenőrzésről – azoknál a vezetőknél, akiknél a vezetői megbízás második, vagy ne-

gyedik éve van,  

- a teljes körű intézményi önértékelés azon területeinek értékeléséről, melyeket az éves ön-

értékelési terv alapján értékelni kell.  

A tényleges ellenőrzési feladatok ellátásáért felelős személyeket az önértékelési terv tartalmazza. 

 

Fegyelmi eljárás 

 

2015. nyarán változtak a fegyelmi eljárás szabályai, melyekre oda kell figyelnünk, különös tekintettel 

arra, hogy e tárgyban országos szakmai ellenőrzés lesz. (20/2012. EMMI rendelet 53. §) 

/felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettes; határidő: a tanévben folyamatos/ 

 

2.1.2. A 2015/2016-os tanévre vonatkozó – korábbi jogszabály módosítások miatti - fel-
adatok 

 

Szabályozott és ellenőrzött internet hozzáférés 

 

Valamennyi köznevelési intézményben 2014. szeptember 1-től biztosítani kell, hogy a gyermekek, 

tanulók számára hozzáférhető - internet-hozzáféréssel rendelkező - számítógépeket a gyermekek, 

tanulók védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható magyar nyelvű szoftverrel le-

gyen ellátva, a gyermek és tanulók harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődése védelme érdekében. 

 

Ez a feladat intézményünkben érinti: 

- a számítástechnikai oktatásban résztvevő, valamint 

- a könyvtárban lévő számítógépeket. 

- a tanulói laptopokat 
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A megfelelő szoftver kiválasztása és a szakmai követelmények szerint beszerzése, telepítése az in-

formatikai pedagógusok közreműködésével történik. 

/felelős: rendszergazda; határidő: a tanévben folyamatos/ 

 

Mindennapos testnevelés és fittség mérés 

 

A mindennapos testnevelést az iskola első, ötödik, és kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1- től 

felmenő rendszerben kell megszervezni. Ez ismét érinti az oktatásszervezést, mivel a korábbi évekhez 

hasonlóan újabb évfolyamon kell a helyi tantervbe beépíteni a legalább heti 5 testnevelés órát. 

/felelős: intézményvezető; határidő: a tantárgyfelosztás összeállításának határidejével megegyező/ 

 

Feladatunk, hogy a 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 81. §-a szerint gondoskodjunk a tanulók fizikai 

fittségi mérésével kapcsolatos tevékenységek ellátásáról. 

/felelős: intézményvezető, testnevelő tanárok; határidő: a vonatkozó jogszabály alapján/ 

 
„81. §118(1) Az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa - az adott tanév rendjéről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott mérési időszakban - az (5) bekezdésben meghatározott országosan egységes mé-

rési módszer és az annak alkalmazásához kifejlesztett eszközök alkalmazásával a nappali rendszerű iskolai 

oktatás rendje szerinti tanulók részvételével ellátja a tanulók fizikai állapotának és edzettségének (a további-

akban együtt: fizikai fittség) mérésével kapcsolatos feladatokat. A tanulók fizikai fittségi mérésének célja a 

tanulók egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, és a tanulók egészségi állapotá-

nak nyomon követése a tanulók fizikai fittségi szintjének feltárásával. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést végző pedagógus - a mé-

résben érintett tanulónként - rögzíti és feltölti az (5) bekezdés szerinti informatikai rendszerbe. 

(3) A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait az iskola testne-

velés tantárgyat tanító és az iskola igazgatója által kijelölt egyéb pedagógusai tanévenként elemzik, és meg-

határozzák az adott tanuló fizikai fittségi szintjének további fejlesztése szempontjából - elsősorban az iskolai 

testnevelésórák keretei között - szükséges intézkedéseket. 

(4) A fizikai fittségi mérések iskolai adatai alapján az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusai 

tanévenként javaslatot tehetnek a nevelőtestület részére a pedagógiai program részét képező iskolai egész-

ségfejlesztési program módosítására. 

(5) A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (a továbbiakban: NETFIT) a tanulók fizikai fittségi méré-

sének adatait rögzítő, a 4. mellékletben meghatározott tartalmi keret szerinti informatikai alapú diagnoszti-

kus értékelő rendszer. A NETFIT rendszerbe azonosításra alkalmatlan módon feltöltött tanulói eredményeket 

a NETFIT-ettámogató informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer automatikusan kiértékeli. 

(6) A fizikai fittségi mérés eredményeit a mindenkori tanév rendjéről szóló jogszabályban meghatározott 

mérési időszak utolsó napjáig az iskolának a tanuló mérési azonosítójának alkalmazásával fel kell tölteni a 

NETFIT rendszerbe. A fizikai fittségi mérés tanulót érintő eredményeiről a tanuló és a szülő a tanuló mérési 

azonosítójának felhasználásával a NETFIT rendszeren keresztül kap tájékoztatást. 

(7) A tanulók fizikai fittségi mérésének részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter az általa vezetett 

minisztérium honlapján teszi közzé.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM#lbj118param
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Osztály-csoportlétszámok 

 

A köznevelési törvény 97. § (18) bekezdése alapján a törvény 4. számú melléklete szerinti osztály- és 

csoportlétszámokat első alkalommal 2013/2014. tanévtől kellett, felmenő rendszerben alkalmazni. A 

felmenő rendszer szerinti alkalmazás a 2015/2016. tanévben újabb feladatokat jelent. 

 

Osztály- és csoportlétszámok 

  A B  

1 Intézménytípus/Oktatási forma 
Osztály- és  

csoportlétszámok  

2   
BA BB BC 

minimum maximum átlag 

5 Általános iskola 1-4. évfolyama 14 27 23 

6 Általános iskola 5-8. évfolyama 14 27 23 

 

/felelős: intézményvezető; határidő: a tantárgyfelosztás összeállításának határidejével megegyező/ 

 

Pedagógus minősítés 

 

Figyelmet kell szentelnünk az idén is annak, hogy a pedagógusok első minősítése, vagy minősítő vizs-

gája 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között esedékes. A minősítéssel kapcsolatos feladatok 

jelentős terhet jelentenek a kollegáknak. 

Fontos, hogy nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógusra, aki a 2013. szeptember 

1-től számított tízedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.  

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján az intézményvezető a pedagógus 

jelentkezését május 10-ig rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. 

Az intézményvezető köteles a jelentkezett pedagógus minősítő vizsgán, minősítő eljárásban való 

részvételét biztosítani, és azt teljesített munkaidőként figyelembe venni. 

/felelős: intézményvezető; határidő: május 10./ 

 

Mulasztások figyelemmel kísérése 

 

A korábbiakhoz hasonlóan fontos feladatunk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (4) - (5) be-

kezdése szerint a tanköteles tanulók igazolatlan mulasztásainak figyelemmel kísérése és a kötelező 

tájékoztatási, értesítési feladatok ellátása. 

 

Térítésmentes tankönyvellátás  

 

A köznevelési törvény 97. § (22) bekezdése kimondja, hogy a térítésmentes tankönyvellátást első 

alkalommal a tavalyelőtti tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára kellett biztosíta-

ni. Az idén már a harmadik évfolyam is érintett, mivel az ingyenes tankönyv ellátás felmenő rend-

szerben kerül bevezetésre. 

/felelős: intézményvezető; határidő: a tankönyvellátási szabályzat szerint/ 
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Egész napos oktatás az általános iskolában 

 

Az általános iskolában 2013/2014-es tanévtől gondoskodni kell az egész napos nevelés-oktatásról, 

melynek keretében a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban úgy kell megszervezni a nevelés-

oktatást, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak, továbbá 17 óráig, vagy addig, amíg a tanu-

lók jogszerűen tartózkodnak, az intézményben gondoskodni kell a felügyeletről. 

 

Az előző évek tapasztalatai alapján kell az új tanévben is biztosítani az egész napos oktatást. 

Kiemelt figyelmet kell továbbra is szentelni arra, hogy: 

- a tanulók a következő napi tanórai foglalkozásokra megfelelően felkészüljenek, a felkészü-

léshez szükséges idő és feltételek biztosítva legyenek, 

- a tanulók a felkészülését szolgáló időn túli, intézményben töltendő időt változatosan, a ta-

nulók előzetes igényét is figyelembe vevő foglalkozásokkal tölthessék. 

 

Megfelelően működik a tanulók egész napok oktatás alóli felmentésének rendszere, melyet a szülő 

kérelmezheti. Jellemző: 

- a teljes, a délutáni nem tanórai foglalkozások alóli felmentési igény, illetve 

- a tanuló más irányú elfoglaltsága miatti rendszeres (a hét meghatározott napjaira, és idő-

szakaira vonatkozó) felmentési igény. 

 

/felelős: intézményvezető; határidő: a tanévben folyamatos/ 

 

Pedagógusok munkaidő beosztása  

 

A pedagógusok munkaidő beosztása tekintetében jelentős feladat az egész napos oktatáshoz kapcso-

lódó feladatok meghatározása. 

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 17. §-ában rögzített pedagógusok munkaidejének beosztás 

előírásai 2015-évben is változott.  

A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében ellátandó 

feladatok közül változott „az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés” feladat, és he-

lyette „az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés” feladat 

lett. 

 

/felelős: intézményvezető; határidő: a tanévben folyamatos/ 

 

Illetményalap változás  

 

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése határozza meg a 2015. szeptember 1. és 

2016. augusztus 31. közötti illetményalapot. Az illetményalapok fokozatosan, évről évre emelkednek. 

 

/felelős: intézményvezető; határidő: 2015. szeptember 10./ 
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2.2. Helyzetelemzés 
 

Az iskolai tanulók száma a 2015/2016. tanévben 174 fő. 

 

Az osztályok és az osztálylétszámok: 

 

Évfolyamok Osztályok 
Osztály 

létszámok 

Az egész napos oktatás keretében a délutáni, 

nem tanórai foglalkozásokat várhatóan 

igénybe vevők létszáma 

1. évfolyam 1. osztály 17 17 

2. évfolyam 2. osztály 25 25 

3. évfolyam 3. osztály 26 26 

4. évfolyam 4. osztály 17 17 

5. évfolyam 5. osztály 15 15 

6. évfolyam 6. osztály 20 20 

7. évfolyam 7. osztály 26 26 

8. évfolyam 8. osztály 28 28 

 

Az átlaglétszám osztályonként 21,8 fő, ami az előző évekhez képest csekély növekedést mutat. 

 

Az intézményben délután - nem tanórán - biztosított elfoglaltságok (pl.: szakkörök, tanórán kívüli 

foglalkozások): 

 

A szakkör,  

foglalkozás  

megnevezése 

Létszáma 

A költségek (térítésmentes/ 

költségtérítéses, ez esetben a 

fizetendő összegek) 

A szakkört,  

foglalkozást tartó 

személy neve 

Napközi 1.csoport 20 térítésmentes Ágfalvi Ferencné 

Napközi 2.csoport 20 térítésmentes Horváth-Cziráki Judit 

Tanulószoba 1. cso-

port 

20 térítésmentes Molnárné Virág Szilvia 

Tanulószoba 2. cso-

port 

20 térítésmentes Hajósné Molnár Haj-

nalka 

Furulya A 8 térítésmentes Flóra Károlyné 

Furulya B 8 térítésmentes Flóra Károlyné 

Furulya C 8 térítésmentes Flóra Károlyné 

Furulya D 8 térítésmentes Flóra Károlyné 

Kapocs diákújság 10 térítésmentes Dr Horváthné Farkas 

Ibolya 

Kis természettudós 16 térítésmentes Hajósné Molnár Haj-

nalka 

Kézilabda 12 térítésmentes Molnár László 

Kézműves 14 térítésmentes Molnárné Virág Szilvia 

Labdajáték 30 térítésmentes Somogyi Gábor 

Média 12 térítésmentes Lénártné Hustiker 

Erika 

Számítástechnika 10 térítésmentes Molnár László 
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Varázsláda 14 térítésmentes Bozi Jánosné 

Énekkar 12 térítésmentes Flóra Károlyné 

Atlétika 15 térítésmentes Molnárné Virág Szilvia 

 

 

2.3. Tárgyi feltételek 
 

Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: 

- iskolaépület, 

- Művelődési ház,  

- Községi és iskolai könyvtár 

- Óvoda  

 

Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékleteként meghatározott köte-

lező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része 

cserére szorul. 

Pozitívumként kell értékelnünk, hogy az intézménynek sikerült: 

 - nyáron a legszükségesebb festési feladatokat ellátni, egyéb karbantartási, felújítási munkák- 

ra már nem volt módunk 

 - ezen felül beszerzésre került: pályázati forrásból egy szerszámtároló az iskolakert program-

hoz 

Negatívum, hogy szükség lenne – de megfelelő forrás hiányában egyenlőre nem lehetséges - a 

 

Tanulói laptopok felújítására, pótlására 

 

A 10 éves, elhasználódott számítógépek cseréjére, pótlására 

 

Iskolarádió kiépítésére 

 

Hangosító berendezésre 

 

Kültéren is hallható csengőre 

 

Szélessávú gyorsabb Internet kapcsolatra 

 

Épület felújításokra: parketta, falburkolat, tetőhéjalás cseréje, hőszigetelés, esőcsatorna fel-

újítás 

 

Sportudvar felújítására 

 

Tornaterem építésére 

 

Tároló szekrények beszerzésére 

 

A tárgyi feltételek biztosításáért felelős: az intézményvezető; határidő: a tanévben folyamatos. 
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2.4. Személyi feltételek, vezetés 
 

2.4.1. Az intézmény dolgozói 
 

a) főállású dolgozók 

 

Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 23 fő (20,75). 

 

Ebből: 

- a pedagógusok létszáma 17 (16,5) fő  

- a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 5 (4,25) fő. Ez utóbbiból a fizikai 

dolgozók száma: 3 fő (2fő) 

 

A dolgozói létszám a korábbi évekhez képest változatlan maradt. 

Személyi változások a következők voltak: Károlyi Krisztina tanító áthelyezéssel a Sárvári Gárdonyi 

Géza Általános Iskolába került, helyére Horváth-Cziráki Judit tanítót alkalmaztuk. 

 

Pedagógusaink, és az általuk tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók: 

 

S
o
rs

zá
m

 

Á
ll

ás
h
el

y
 

Dolgozói névsor beosztás Megjegyzés 

Vezetők         

1 1 Kraft László tanár, igazgató   

2 1 Sümeghiné Károly H. tanító, igazgató-helyettes   

Pedagó-

gus        

1 1 Ágfalvi Ferencné tanító   

2 1 Bozi Jánosné 

tanító, fejlesztő pedagó-

gus   

3 1 

Dr. Horváthné Farkas 

Ibolya tanár   

4 1 Flóra Károlyné tanár 

A Jáki Nagy Már-

ton Általános 

Iskolába 11 órát 

áttanít 

5 1 Gyurkóné Kirizs Erika tanár   

6 1 

Hajósné Molnár Hajnal-

ka  

tanár, munkaközösség 

vezető   

7 1 Horváth-Cziráki Judit tanító, gyógypedagógus   

8 1 Kondicsné Pásti Erika tanító, tanár   

9 1 Koós Katalin tanító  
10 0,5 Lénártné Hustiker Erika  iskolakönyvtáros   

11 1 Molnár László tanár   

12 1 Molnárné Virág Szilvia  tanár   
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13 1 Somogyi Gábor tanár   

14 1 Tamás Csilla 

tanító, munkaközösség 

vezető   

15 1 

Wölferné Bugovics 

Magdolna tanár,    

ÖSSZ 16,5       

  0,18 Kecskés Bertalan Fizika  

Szombathelyi Oladi 
Általános Iskola 
Nyitra Utcai Általá-
nos Iskolájából átta-

nít 

  0,18 Rákos József Rajz 

Szombathelyi Váci 

Mihály Általános 

Iskolából áttanít 

  0,18 Cziráki Mária  Gyógypedagógus óraadó 

Aranyhíd alkalmaz-

za 

  0,23 Horváth Edit  Gyógypedagógus óraadó 

Aranyhíd alkalmaz-

za 

  0,45 Kökényes Gyöngyi Gyógypedagógus óraadó 

Megbízási szerző-

déssel 

  1,23       

ÖSSZ 17,73       

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő     

1 0,75 Zrínyi Mónika iskolatitkár   

2 0,5 Papp Szabolcs rendszergazda   

  0   pedagógiai asszisztens   

ÖSSZ  1,25       

Nem pedagógus dolgozók 

Nkt. 61. § (5) 

 

3,55 Jogszabály által biz-
tosított 

1 1 Varga Imréné gazdasági ügyintéző   

2 0,75 Ohr Tímea takarító   

3 0,5 Ohr Piroska takarító   

4 0,75 Dávid László karbantartó   

ÖSSZ 

(fő) 3,00       

23 
20,7

5        

 

A pedagógusok által ellátandó feladatokkal, funkciókkal kapcsolatos feladat a vonatkozó megbízások 

írásba foglalása. 
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2.4.2. A pedagógusok munkafeltételei 
 

A pedagógusok munkafeltételei megfelelőek. 

A munkafeltételekkel kapcsolatos tanévre vonatkozó konkrét feladataink: 

 - egyenlő teherviselés biztosítása 

 

2.4.3. A közalkalmazottak továbbképzése 
 

Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező.  

A továbbképzés részletes szabályait a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet határozza meg. 

Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására - a korábbi évekhez hasonló szisztémával – 

elkészítette:  

- a következő időszakra vonatkozó továbbképzési tervet,  

- a továbbképzési terv alapján a 2015/2016. tanévre vonatkozó beiskolázási tervet.  

A tanévre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a képzésben résztvevő 

pedagógusok helyettesítésének megszervezése. 

 

A továbbképzések biztosításáért felelős: az intézményvezető; határidő: a tanévben folyamatos. 

 

2.4.4. Közalkalmazotti jogviszony 
 

A közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódva a következő feladataink vannak a tanévkezdéshez kap-

csolódva: 

 - munkaköri leírások felülvizsgálata, 

 - felkészülés a minősítési eljárásra, a pedagógus portfólió elkészítésére,  

A felülvizsgálatot a megváltozott jogi környezet figyelembevételével kell végeznünk. 

 

A felülvizsgálatok irányításáért felelős: az intézményvezető; határidő: szeptember, illetve a tanévben 

folyamatos. 

 

2.4.5. A munka szervezése 
 

Feladatunk: 

Jelenléti ívek, munkaidő-elrendelés, munkaidő nyilvántartás vezetése  

A feladatellátás szervezéséért felelős: az intézményvezető; határidő: a tanévben folyamatos. 

 

2.5. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok 
 

Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva kiemelt feladatunk: 

 - a szervezeti és működési szabályzat tanév eleji felülvizsgálata,  

 - a házirend felülvizsgálata - mivel 2014. év végén változott a házirend kötelező tartalmi ele-

meire vonatkozó 20/2012. EMMI rendelet 5. § (1) bekezdése - és módosítás esetén a házirend 

közzététele és átadása az érintetteknek: 

  - tanévkezdés előtt, valamint 

  - a beiratkozások előtt,  

- a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, (munkavédelmi bejárás a tan-

évkezdés előtt, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a tanulók és a dolgozók részére),  
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- az intézményben működő szervezetek szervezeti dokumentumai felülvizsgálatának segíté-

se, 

- különös közzétételi lista felülvizsgálata. 

 

A felülvizsgálatokért felelős: az intézményvezető; határidő: a fentiekben meghatározott konkrét idő-

pont, illetve a tanévben folyamatos. 

 

 

 

3. Az intézményi önértékelésből fakadó feladatok 
 

A 2015/2016-os tanévben új feladatként jelentkezik az intézményi önértékelés.  

 

Kiemelt feladat: 

- az önértékelési csoport létrehozása, és működtetése, 

- az önértékeléshez kapcsolódó helyi elvárások meghatározása, 

- az öt évre szóló önértékelési program kidolgozása, 

- a 2015/2016-os tanévre vonatkozó önértékelési terv elkészítése,  

- az önértékelési feladatok terv szerinti ellátása, 

- a vonatkozó elektronikus felületre a feltöltési, adatrögzítési kötelezettség teljesítése. 

 

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatban is fontos, hogy az intézményünk megfelelő: 

- pedagógiai programmal,  

- szervezeti és működési szabályzattal,  

- munkatervvel, 

- továbbképzési programmal és tervvel rendelkezzen. 

 

(Felelős és határidő korábban már rögzítésre került.) 

 

 

4. Pedagógiai feladatok 
 

4.1. Az egész napos oktatás megszervezése 
 

Feladatunk – a korábbiakban már említettek szerint - az egész napos oktatás megszervezése.  

 

Az egész napos tanórák és foglalkozások rendszerét úgy kell kialakítani, hogy: 

- az segítse a hatékony tanórai munkát, így a tanórák elsősorban délelőtt kerüljenek megtar-

tásra, 

- az egyéb foglalkozások között legyen megfelelő számú foglalkozás a tanulók önálló felkészü-

lésére (napközi, illetve tanulószobai foglalkozás jelleggel), 

- az egyéb foglalkozások között kerüljenek megszervezésre a felkészítést, illetve a tehetség-

gondozást biztosító foglalkozások,  
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- a nem kötelező tanórai foglalkozások során a tanulói igények (érdeklődési körök) figyelem-

be vételre kerüljenek. 

 

A tavalyi év tapasztalatai alapján külön figyelmet kell szentelni az alábbiaknak: 

- olyan délutáni elfoglaltságok szervezése, melyeken szívesen részt vesznek a tanulók,  

- a kevésbé népszerű elfoglaltságok megújítása, illetve cserélése,  

- a tanulók felkészüléséhez szükséges körülmények fokozatos javítása: 

- felkészülést lehetővé tévő rend biztosítása,  

- pedagógiai segítség nyújtása, 

- könyvtár használati lehetőség biztosítása, 

- informatikai eszköz használatának lehetővé tétele. 

 

Az egész napos oktatás megszervezéséért felelős: az intézményvezető; határidő: a tantárgyfelosztás 

elfogadásának időpontja, majd azt követően a tanévben folyamatos. 

 

4.2. A pedagógiai programból fakadó feladatok 
 

Az intézményünk a pedagógiai programját 2013. március 31-ig - a köznevelési törvény 97. § (14) be-

kezdése szerint felülvizsgálta, és 2013. év június hó 11. napján fogadta el. Ezt követően újabb felül-

vizsgálat nem történt. 

 

Figyelembe kell vennünk, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és oktatása esetén a 

helyi tantervnek tartalmaznia kell a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot. 

 

A pedagógia programunk főbb sajátosságai és az abból fakadó feladatok: 

- A kompetencia alapú oktatás gyakorlata 

TÁMOP-3.1.4 pályázat eredményeinek fenntartása 

- IKT eszközök alkalmazása az oktató-nevelő munkában 

TÁMOP – TIOP pályázatok eredményeinek fenntartása 

- A tanulói laptop program megvalósítása 

TIOP-1.1.1 pályázat eredményeinek fenntartása 

- „Ökoiskola” címmel a fenntartható fejlődésért 

Az Ökoiskola cím elnyeréséhez megfogalmazott vállalásaink teljesítése 

 

Kiemelt, főbb pedagógiai feladataink 

 

a) Alsó tagozatban: 

- az értő olvasás, mind néma, mind pedig a hangos olvasás tekintetében, 

- a logikus gondolkodás fejlesztése, 

- az eltérő ütemű fejlődésből fakadó többletfeladatok ellátása: 

 - az átlagnál jobban haladó gyermekek megfelelő terhelése, 

 - a lemaradt tanulók felzárkóztatása, 

-  ................................................................................................................................................. 

-  ................................................................................................................................................. 
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b) Felső tagozatban: 

- Magyar nyelv és irodalom tantárgy: 

 

- Matematika tantárgy: 

A kompetencia mérés eredményeinek javítása, fenntartása a lehetőségekhez mérten. 

 

- Történelem tantárgy: 

-  

- Angol és német nyelv tantárgy: 

A hallott és az olvasott szöveg értésének, valamint a szóbeli kommunikáció fejlesztése. 

 

- Természetismeret, kémia, biológia tantárgy: 

A fenntarthatóságot támogató, önmagáért és a közösségért felelős életmód kialakítása. Önál-

ló kísérletek és vizsgálatok végzése, jegyzőkönyv készítése. 

 

- Földrajz tantárgy: 

Az önálló tanulás képességének fejlesztése, ábraelemzés, szövegértelmezés, egyszerű vázla-

tok készítése, elemzése és folyamatok ábrázolása. Térszemlélet fejlesztése. 

 

- Informatika tantárgy: 

-  

- Technika, életvitel és gyakorlat 

- olyan feltételeket, tevékenységeket igyekszünk biztosítani, amelyek révén a diákok kipró-

bálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megta-

lálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint ké-

pessé válnak arra, hogy ehhez meg tegyék a szükséges erőfeszítéseket. 

 

- Ének-zene tantárgy: 

A készség- és képességfejlesztés,  a lehető legtöbb ponton kapcsolódni a többi műveltségte-

rülethez, erősíteni, segíteni  az ott szerzett ismereteket. A muzsikálás örömének a megélése, 

a személyiség pozitív  irányú formálódása. 

 

- Rajz és vizuális kultúra tantárgy: 

 

- Testnevelés és sport tantárgy: 

A sport iránti elkötelezettség és az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti igény megalapozá-

sa. Az életkori sajátosságoknak megfelelő képességfejlesztés. 

 

 

A pedagógiai program szerinti feladatellátásáért felelős: az intézményvezető; határidő: a tanévben 

folyamatos. 
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4.3. Tanulmányi és egyéb versenyek 
 

4.3.1. Tanulmányi versenyek 
 

A 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 8. § (2) bekezdése alapján jelen 

munkatervünkben kell meghatározni azokat a tanulmányi versenyeket, melyekre intézményünk fel-

készíti a tanulókat. 

 

Feladatunk az alábbi versenyekre való felkészítés. 

 

Versenyek típusa és a versenyek neve Felkészítő tanár neve 

A versenyen 

várhatóan induló tanu-

ló létszám (fő) 

I. Az EMMI által meghirdetett és támogatott 

tanulmányi versenyek: 

 

 

  

II. Az EMMI által anyagilag támogatott tanulmá-

nyi versenyek: 

Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére 

tanulmányi versenyei 

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

lyamos tanulók számára  

- „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati 

verseny 

 

  

 

Intézményünkben – az érintett intézményi szervezet egyetértésével - a hivatkozott jogszabály 3. szá-

mú mellékletében szereplő jegyzékben nem található következő tanulmányi versenyre történő felké-

szítést tekinti feladatául: 

 

 

Versenyek típusa és a versenyek neve Felkészítő tanár neve 

A versenyen várhatóan 

induló tanuló létszám 

(fő) 

Teleki Pál Földrazj Versen Molnárné Virág Szilvia  

Megyei Mezei Bajnokság Molnárné Virág Szilvia  

Kisiskolák Diákolimpiája Molnárné Virág Szilvia  

Megyei Diákolimpia Molnárné Virág Szilvia  

Bechtold István természetismeret verseny 5-6.o. Hajósné Molnár  

Hajnalka 

 

Hermann Ottó biológia verseny 7.o. Hajósné Molnár  

Hajnalka 

 

Hevesi György kémiaverseny 8.o. Hajósné Molnár  
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 Hajnalka 

Zrínyi Ilona matematikaverseny 3-8.o. Gyurkóné Kirizs Erika, 

Molnár László 

 

Megyei Közlekedésbiztonsági Verseny Kraft Béla László 3 

 

A versenyekre való felkészítésért felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kije-

lölt pedagógusok; határidő: a tanévben folyamatos. 

 

4.3.2. Egyéb versenyek 
 

Intézményünk a következő versenyeket szervezi meg már hagyományosan: 

- Kistérségi Komplex tanulmányi verseny 

- „Vizuális találékonyság” rajz és kézműves pályázat és verseny 

 

Iskolánk nem csak a helyi szervezési versenyeken veszt részt, hanem szorgalmazza más intézmények 

által meghirdetett versenyen való részvételt, illetve versenyek közös szervezését. Ilyen versenyek:  

- Ambrózy-Migazzi István természetismereti verseny 

- Ambrózy-MIgazzi István versmondó verseny 

 

Az egyéb versenyekkel kapcsolatos feladatunk: 

- saját házi versenyeink megszervezése, lebonyolítása,  

- felkészülés más által szervezett versenyekre, illetve közreműködés a versenyeztetésben. 

 

A versenyekre való felkészítésért felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kije-

lölt pedagógusok; határidő: a tanévben folyamatos. 

 

 

4.4. Országos mérés, értékelés és eltérő ütemű fejlődés 
 

4.4.1. Kompetenciamérések 
/28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 9. §/ 

 

A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működé-

séről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. § 

(6) bekezdésében foglaltak szerint a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg 

kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését: 

- a hatodik,  

- a nyolcadik …évfolyamon  

valamennyi tanulóra kiterjedően. 

A felmérésre 2016. május 25-én kerül sor, mely nap tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanu-

lók a mérésben való részvétellel teljesítenek, viszont részükre- a művészeti és a testnevelés órák kivé-

telével - kötelező tanórai foglalkozás nem szervezhető.  

 

A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére 2015. november 20-ig kell megküldenünk. 

 

A korábbi évek kompetencia mérésének tapasztalatai alapján: 

Feladataink: 
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 - a tanulók felkészítése, 

 - az adatszolgáltatás, 

 - a mérés megszervezése, 

 - a korábbi mérések tapasztalatainak felhasználása a pedagógiai munka során. 

Felelős: az intézményvezető; valamint Gyurkóné Kirizs Erika, Molnár László mérési koordinátor; határ-

idő: az előzőekben meghatározottak szerint. 

 

4.4.2. Eltérő ütemi fejlődés 
 

2015. október 9-ig gondoskodnunk kell azon első évfolyamos tanulóink körének felméréséről, akiknél 

az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdet óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesz-

tését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja, az 

azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 

alkalmazását. 

 

2015. október 22-ig az intézményvezető feladata az érintett létszám lejelentése. 

A vizsgálatokat az iskolánknak 2015. december 5-ig kell elvégezni. 

Feladatunk tehát: 

 - az első évfolyamos tanulók figyelése, 

 - az érintett kör felmérése,  

 - a létszámlejelentés, valamint 

 - a vizsgálatok elvégzése. 

 

Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: az előzőek-

ben meghatározottak szerint 

 

4.4.3. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 
 

A köznevelési törvény 80. § (9) bekezdése alapján a 2015/2016. tanévben az országos mérés, értéke-

lés keretében gondoskodnunk kell a tanulók fizika állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizs-

gálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban 

részt vevő tanulók esetében 2016. január 6. és június 1. között kell megszerveznünk. 

 

A feladat és a felelőse és a határidő a korábbiakban már rögzítésre került. 

 

4.4.4. Idegen nyelvi mérés 
 

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanu-

lók 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 2016. május 18-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök al-

kalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tu-

dásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola 

pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érin-

tett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2015. november 20-ig, az elvégzett iskolai vizs-

gálatok tanulói és intézményi adatait 2016. június 15-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott 

módon. 
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Felelős: az intézményvezető; valamint Gyurkóné Kirizs Erika, Wölferné Bugovics Magdolna; határidő: 

az előzőekben meghatározottak szerint 

 

4.5. Adott évi kiemelt pedagógiai feladatok 
 

A pedagógiai programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a következő adott évi, 

kiemelt feladataink vannak: 

 - a tanmenetek elkészítése, és ellenőrzése szeptember közepéig,  

 - az egész napos oktatás-neveléshez kapcsolódó, nem kötelező foglalkozások terveinek elké-

szítése a korábbi év tapasztalatainak felhasználásával, 

 - a tanulók magatartási fegyelmének erősítése, 

 - a tanulók neveltségi szintjének emelése, 

 - a tanulók folyamatos felkészülésének ellenőrzése (házi feladatok ellenőrzése), 

 - a továbbtanulni szándékozó tanulók felkészítése a pályaválasztásra, a felvételire, 

 - a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása, 

 - tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés különösen a következő területeken:  

  

 Közlekedési ismeretek és gyakorlatok 

 

Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: az előzőek-

ben meghatározottak szerint 

 

 

4.6. A minősítési eljárással összefüggő feladatok 
 

Feladatunk, hogy segítsük a minősítéssel érintett kollégák felkészülését a minősítésre, folyamatosan 

figyelemmel kísérjük az Oktatási Hivatal e tárgyban megjelent ajánlásait, tájékoztatóit. 

Feladatunk, hogy információkkal, tanácsokkal segítsük a pedagógusokat a pedagógus portfólió össze-

állításában. 

 

Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a tanévben 

folyamatos. 

 

 

5. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 
 

 

5.1. Alkalmazotti közösség 
 

Intézményünkben a dolgozók összessége adja az alkalmazotti közösséget. 

Az alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok koordinálását az intézményvezető 

végzi. 

Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladataink: 

- az alkalmazotti közösség összehívása, és a jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalása, 
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Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a tanévben 

folyamatos. 

 

5.2. Nevelőtestület 
 

A nevelőtestület az intézmény pedagógus munkakört betöltő pedagógusaiból áll, jelenlegi létszáma 

17 fő. 

 

A nevelőtestület a 2013. év 06. hó 11. napján elfogadott Működési Szabályzat szerint működik. 

 

A testület adott évi feladatait és értekezleteit jelen munkaterv tartalmazza, viszont a nevelőtestület 

ettől függetlenül, de jelen tervet figyelembe véve további munkatervet is meghatározhat, melyben 

csak a nevelőtestületi feladatokat és hatásköröket tünteti fel.  

 

A nevelőtestület működésével kapcsolatos feladataink: 

- a nevelőtestület hatékony működésének általános segítése,  

- az értekezletek összehívása,  

- az értekezleteken a megfelelő tájékoztatási feladatok ellátása, beszámolás, joggyakorlás, a 

döntések továbbítása, 

- az értekezleten hozott döntések végrehajtása. 

 

Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a tanévben 

folyamatos. 

 

5.3. Szakmai közösségek 
 

Az intézményünkben a következő szakmai közösségek működnek: 

 Alsó tagozatos szakmai közösség,  

  - vezetője: Tamás Csilla 

  - tagjainak száma: 8 fő 

 Felső tagozatos szakmai közösség,  

  - vezetője: Hajósné Molnár Hajnalka 

  - tagjainak száma: 9 fő 

 Önértékelési csoport szakmai közösség,  

  - vezetője: Sümeghiné Károly Hajnalka 

  - tagjainak száma: 5 fő 

 

A szakmai közösségek a saját maguk által meghatározott Működési Szabályzat szerint működnek. 

 

A tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el. 

 

A szakmai közösségek működtetésével kapcsolatos feladatunk: 

 - a közösségek működésének szakmai támogatása,  

 - a közösség joggyakorlási lehetőségének biztosítása. 
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(felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a tanév-

ben folyamatos) 

 

5.4. Diákönkormányzat 
 

Diákönkormányzat már 25 éve működik az intézményben, s látja el mindazokat a feladatokat, melye-

ket jogszabály és az iskola egyéb belső szabályzata a feladat- és hatáskörébe utal. 

 

A diákönkormányzat jelenleg 132 fővel működik. 

 

A diákönkormányzat – a 20/2012. (VIII. 31,) EMMI rendelet - alapján saját SZMSZ-szel rendelkezik. 

 

A diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok: 

 - a tagok megválasztásában való közreműködés,  

 - a működés támogatása, 

- a diákközgyűlés összehívásában és lebonyolításában való közreműködés, melynek időpont-

ját a tanév helyi rendje tartalmazza. 

Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a tanévben 

folyamatos 

 

5.5. Szülői szervezet 
 

Az intézményünkben szülői munkaközösség mellett 2012. év óta tevékenykedik a szülői szervezet a 

Szemünk Fénye Szülői Egyesület. 

 

A szülői szervezet önállóan működik, saját Működési Szabályzata van. 

 

A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: 

 - tájékoztatási és koordinációs feladatok, 

 - segítségnyújtás a joggyakorlásban. 

 
Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a tanévben 

folyamatos 

 

5.6. Az intézményi tanács 
 

Az intézményünkben 2013. évtől működik intézményi tanács. 

 

Az intézményi tanács a saját maga által meghatározott Működési Szabályzata alapján működik. Az 

intézményi tanács dönt a munkarendjéről, a tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint azokban az 

ügyekben, amelyekben a nevelő-testület a döntési jogot az intézményi tanácsra ruházza. 

 

Az intézményi tanácsnak ezen felül véleményezési joga van, mely kiterjed például a pedagógiai prog-

ramra, a szervezeti és működési szabályzatra, a házirendre, a munkatervre. 
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Feladatunk az intézményi tanács működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, valamint a 

jogkör gyakorlásához szükséges információk, tájékoztatás megadása. 

 
Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a tanévben 

folyamatos 

6. Ellenőrzési tevékenység 
 

Az intézményben végrehajtandó egyes ellenőrzési tevékenységet meghatározza: 

- az intézményi önértékeléshez kapcsolódó, a pedagógiai munkára kiterjedő ellenőrzés,  

- az intézmény szervezeti és működési szabályzatában a pedagógiai ellenőrzésre vonatkozó 

előírások, valamint 

- az intézmény minőségirányítási programjának ellenőrzési folyamat részében rögzítettek. 

 

A feladatokat az előbbiekhez igazodva kell ellátnunk a vonatkozó tanévben. 

 

Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a tanévben 

folyamatos 

 

6.1. Szakmai ellenőrzés 
 

A szakmai ellenőrzés témakörében az intézményben a következő feladatokat fogjuk ellátni: 

- a szakmai ellenőrzés tervezése (részletes adatokkal, területekkel, különös tekintettel arra, 

hogy a tervben megfogalmazásra kerüljön: 

  - a tanmenetek ellenőrzése, 

  - óralátogatások rendje, 

  - a tanügyi igazgatási dokumentumok ellenőrzése,) 

 - a szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon követése, 

 - a szakmai ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása a minőségfejlesztés során. 

A szakmai ellenőrzés terve külön kerül elkészítésre. 

 

A szakmai ellenőrzés keretében történik meg az intézményi önértékelési feladatok éves önértékelési 

tervében rögzített feladatainak ellátása. 

 

A szakmai ellenőrzés keretében fel kell készülni intézményen belül a 28/2015. V. 28.) EMMI rendelet 

10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott központi szakmai ellenőrzésre. A felkészülés kereté-

ben ellenőrizni kell a tanulói fegyelmi eljárások rendjét, az alkalmazott gyakorlatot. 

 

6.2. Törvényességi ellenőrzés 
 

Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenőrzés lehetőségével, ezért fel-

adatunk: 

 - felkészülni ezen ellenőrzésekre,  

 - közreműködni az ellenőrzésekben, illetve 

 - az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása. 
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A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatban:  

 - a munkajogi dokumentumainkat évente legalább két alkalommal ellenőrizzük,  

 - külön figyelmet fordítunk:  

- a tanulói létszám megfelelő kimutatására,  

  - az oktatásügyi statisztika megfelelő kitöltésére. 

 

7. Beiratkozás rendje 
 

Az iskolába való felvétel és beiratkozás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. §-a 

szerint értelemszerűen megtörtént a vonatkozó 2015/2016-os tanévre. 

 

Az iskolánk felvételi körzete: Rum, Rábatöttös, Zsennye 

 

Általános iskolánk köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola 

körzetében lakik. Szabad kapacitásunk terhére fogadjuk a körzeten kívülről érkező tanulókat. 

Iskolánk a fentiek alapján: 

 - a vonatkozó tanévre felvett 15 leendő első osztályos tanulót, akik közül 10 fő érkezett a 

beiskolázási körzetből. 

 - más iskolából átvett 11 tanulót a beiratkozási időszakot követően az alábbiak szerint: 

Beiratkozást követően érkezett tanulók  

Tanuló neve  Lakóhely Osztálya  Osztályfőnök  
Mikor ér-

kezett  
Honnan 
érkezett  

Czettisch Szabina 
Meggyesko-
vácsi 

1. osztály Tamás Csilla 2015.09.01 Tatabánya 

Mándli Bálint 
András 

Rábatöttös 1. osztály Tamás Csilla 2015.09.01 Sárvár 

Bálint József Alsóújlak 2. osztály Koós Katalin 2015.09.01 Ausztria 

Farkas Efraim 
Ruben 

Csipkerek 2. osztály Koós Katalin 2015.09.01 Jánkmajtis 

Piukovics Amina Rum 2. osztály Koós Katalin 2015.09.01 
Celldö-
mölk 

Kovács Csaba 
Gábor  

Püspökmol-
nári 

3. osztály Bozi Jánosné 2015.09.01 
Szombat-
hely 

Piukovics Áron 
Hunor 

Rum 3. osztály Bozi Jánosné 2015.09.01 
 Celldö-
mölk 

Szepesi Bence 
Hosszúpe-
reszteg 

3. osztály Bozi Jánosné 2015.09.01 Táborfalva 

Czettisch Szonja 
Meggyesko-
vácsi 

4. osztály Kondicsné Pásti Erika 2015.09.01 Tatabánya 

Németh Nóra 
Meggyesko-
vácsi 

5. osztály Molnárné Virág Szilvia 2015.09.01  Ikervár 

Szabó Gabriella Alsóújlak 5. osztály Molnárné Virág Szilvia 2015.09.01  Alsóújlak 

Bálint Zsófia Alsóújlak 6. osztály 
Wölferné Bugovics 

Magdolna 
2015.09.01  Ausztria 

Szepesi Blanka Meggyesko- 7. osztály Gyurkóné Kirizs Erika 2015.09.01. Táborfalva 
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vácsi 

Szepesi Bálint 
Meggyesko-
vácsi 

8. osztály Dr Horváthné Farkas I 2015.09.01 
 Táborfal-
va 

 

 

Sajátos nevelési igényű tanuló osztályokba osztásával kapcsolatos adatok: 

Sajátos nevelési igényű (SNI) 

 
Diák 

 

Osz-
tály Születési idő 

Születési 
hely Lakcím 

1. 
Barbalics 
Máté 

BNO: F 80, Nyelv és be-
szédfejlődési zavar 1. o.  2008.08.11. 

Zalaeger-
szeg 

9842 Alsóújlak, 
Jókai M. u. 22/a 

2. 

Kardos Raj-
mond (IPR) 
(SNI) 

BNOF:83 Kevert specifikus 
fejlődési zavar 

3. o 2005-09-13 Körmend 

9766 Rum, Rába 
utca 1 

3. 
Bejczy Erik 
Márk (SNI) 

BNOF:81.3  Iskolai készsé-
gek kevert zavara 

4. o 2006-03-30 Sárvár 

9757 Meggyes-
kovácsi, Hunyadi 
János utca 15 

4. 
Papp Máté 
(SNI) 

 BNOF:83 Kevert specifikus 
fejlődési zavar 
BNO:F82 a motoros funk-
ció specifikus fejlődési 
rendellenessége 4. O 2005-08-19 

Szombat-
hely 

9766 Rum, Jókai 
Mór utca 12. 

5. 
Pásti Bence 
(SNI) 

BNO:F80, Beszéd és nyelv-
fejlődési zavar BNO:F81.3 
Egyéb pszichés fejlődési 
zavar - következményes 
tanulási zavar 4. o 2005-05-01 Sárvár 

9758 Meggyes-
kovácsi, Kossuth 
Lajos utca 80 

6. 
Drácz Péter 
(SNI) 

BNO:F80, Beszéd és nyelv-
fejlődési zavar BNOF:90 
Egyéb pszichés fejlődési 
zavar, aktivitás és figye-
lemzavar 5. o 2004-03-14 

Szombat-
hely 

9841 Kám, Kos-
suth Lajos utca 
46. 

7. 
Lippai Márk 
Rómeó (SNI) 

BNO:F70  Tanulási akadá-
lyozottság 5. o 2003-05-31 

Szombat-
hely 

9766 Rum, Tuli-
pán utca 23 

8. 
Milkovics Éva 
(SNI) 

BNO:F70  Tanulási akadá-
lyozottság 

5. o 2003-01-11 
Szombat-
hely 

9757 Meggyes-
kovácsi, Március 
15 tér 15 

9. 
Asztalos Ger-
gely (SNI) 

BNO:F81, F81.1 Diszlexia 
6. o 2003-07-16 

Szombat-
hely 

9841 Kám, Kos-
suth Lajos utca 
25 

10. 
Máthé Bálint 
(SNI) 

BNO:F81.1 Diszgráfia 
6. o 2003-12-23 

Szombat-
hely 

9841 Kám, Petőfi 
Sándor utca 8/e 

11. 
Horváth 
Fanni (SNI) 

BNOF:83 Kevert specifikus 
fejlődési zavar 

6. o 2002-05-17 Sárvár 

9766 Rum, 
Szombathelyi 
utca 69 

12. 

Kovács Va-
nessza Petra 
(SNI) 

Diszkalkulia 

6. o 2003-01-11 Sárvár 

9757 Meggyes-
kovácsi, Szabad-
ság utca 32 
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13. 
Ferenczi 
Regina (SNI) 

BNO:F81, Egyéb pszichés 
fejlődési zavar BNOF:83 
Kevert specifikus fejlődési 
zavar 7. o 2002-02-08 Sárvár 

9676 Hosszúpe-
reszteg, Rákóczi 
Ferenc utca 3. 

14. 
Horváth Félix 
(SNI) 

BNOF:82 a motoros funk-
ció specifikus fejlődési 
rendellenessége 8. o 2001-05-19 

Szombat-
hely 

9766 Rum, Petőfi 
Sándor utca 31 

15. 

Szalai Kriszti-
án Attila 
(SNI) 

BNO:F70  Tanulási akadá-
lyozottság 

8. o 2000-02-04 
Szombat-
hely 

9766 Rum, Petőfi 
Sándor utca 10. 

 

Ha az általános iskolánk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelme-

ket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek tejesítésénél előnybe kell részesíteni a hátrányos 

helyzetű gyermekeket, tanulókat. /Köznevelési tv. 51. §  (1) bekezdés/ 

 

 

A beiratkozással kapcsolatos feladataink: 

 - a következő tanévre történő beiratkozás jogszabály szerinti lebonyolítása, 

 - iskolánk népszerűsítése, nyílt napok szervezésével, 

- korrekt, naprakész tájékoztatás a web lapunkon 

 

Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a tanévben 

folyamatos 
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Mellékletek 

1. számú melléklet: A tanév helyi rendje 
 

1. A szorgalmi idő 
/ a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. §-a alapján/ 

 

1.1. Az intézményünkben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszer-

veznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A szorgalmi idő áll 

rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához. 

 

A 2015/2016. tanévben a szorgalmi idő: 

- első tanítási napja 2015. szeptember 1. (kedd) és 

- utolsó tanítási napja 2016. június 15. (szerda). 

 

A tanítási napok száma 181 nap. 

 

1.2. A szorgalmi idő első féléve 2016. január 22-ig tart. 

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2016. január 29-ig kapják kézhez a 

tanulók. 

 

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2016. június 15. 

 

 

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 
 

/a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 5. §-a, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) be-

kezdés a) pontja alapján/ 

 

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra öt 

munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap 

programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dön-

teni. 

 

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása: 

a) nevelőtestületi hatáskörben meghatározva: 

 

s.sz. dátum felhasználás 

1. nap: szept. 21. Őszi nevelési értekezlet: Önértékelés 

3. nap június 13. Tantestületi szakmai kirándulás 

4. nap június 14. Adminisztrációs nap 

5. nap június 15. Adminisztrációs nap 

 

b) iskolai diákönkormányzat hatáskörben meghatározva: 

 
2. nap május 27. Gyermeknap: 
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3. A szünetek időtartama 
/a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 5. §-a, , valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján/ 

 

Az őszi szünet 2015. október 26-tól október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. 

(csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő). 

 

A téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2015. december 18 (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő). 

 

A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap március 30. (szerda).  

 

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, szükség esetén az iskola gondoskodik a tanulók fel-

ügyeletéről. 

 

 

4. Nemzeti megemlékezések 
 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, 

így különösen az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak (feb-

ruár 25.), a holokauszt áldozatainak (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a már-

cius 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolásra érdeké-

ben meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontja: 

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján/ 

 

 

Megemlékezés neve 

A megemléke-

zés 

időpontja 

A szervezésért 

felelős  

pedagógus(ok) 

A megemlékezésben 

résztvevő osztályok,  

csoportok 

Kommunista és egyéb dik-

tatúrák áldozatainak em-

léknapja (február 25.) 

február 25. 

8:00 óra 

történelemtanár  

Nemzeti ünnep (március 

15.) 

március 10. 

csütörtök 

alsós és felső munkaközös-

ség vezető, könyvtárpeda-

gógus 

 

Holokauszt áldozatainak 

emléknapja (április 16.) 

április 15. pén-

tek 

8. o. osztályfőnök  

Nemzeti Összetartozás 

Napja (június 4.) 
június 6. hétfő 

7. o. osztályfőnök 7. osztály 

Aradi vértanúk (október 6.) október 6. 

kedd  

3-4. o. osztályfőnök  

Nemzeti ünnep (október 

23.) 

október 22. 

csütörtök 

alsós és felsős munkakö-

zösség vezető 
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5. Az iskolai ünnepek megünneplésének időpontja 
/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján/ 

 

5.1. Egyházi eredetű ünnepek, családi ünnepek, népszokások 

Ünnep megnevezése 

Az ünnepség 

(ünnep) 

megtartásának 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógus(ok) 

A megemlékezés-

ben résztvevő 

osztályok, csopor-

tok 

Adventi készülődés (kézműves 

foglalkozás) a könyvtárral közö-

sen 

November 27.  Molnárné Virág 

Szilvia, Lénártné 

Hustiker Erika 

 

Mikulás ünnepség december 4. (pén-

tek)  

osztályfőnökök, 

DÖK 

osztálykereten 

Adventi gyertyagyújtás december 5. (szom-

bat) 

alsós munkakö-

zösség 

 

Diákkarácsony december 18. pén-

tek (projektnap) 

napközis csoport  

vezetők, tanuló-

szoba vezető 

napközis, tanuló-

szobás csoportok 

Farsang, diák-karnevál 
 

Február 05. (alsó) 

Február 12. (felső) 

munkaközösség 

vezetők, Lénárt-

né Hustiker Erika 

 

Húsvéti készülődés Március 25. péntek Lénártné 

Hustiker Erika 

 

Anyák napja (május első vasár-

napja) 

Május 2. hétfő osztálytanítók  

 

 

5.2. Iskolai élethez, névadóhoz kötődő események 

Esemény megnevezése 

Az esemény 

megtartásának 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógus(ok) 

Az eseményben 

résztvevő osztá-

lyok, csoportok 

Tanévnyitó:rövid műsor, melynek 

fő része az első osztályosok foga-

dása 

szeptember 1. igazgatóhelyettes,  

Diákközgyűlés szeptember 28. 

hétfő 

DÖK-ért felelős 

tanár 

 

Halottak napi megemlékezés: 

Koszorúzás a temetőben Rumi 

Rajki István sírjánál 

október 21. (szerda) 

 

DÖK-ért felelős 

tanár 

 

Rumi Rajki Napok: január 22. a 

Magyar kultúra napja alkalmából 

- nyitó rendezvény 

- Kistérségi Komplex Ta-

nulmányi Verseny 

Január 23. nyitó 

Január 25-26. ver-

seny 

igazgatóhelyettes, 

munkaközösség-

vezetők 

4.o. és 8.o. osz-

tályfőnök 
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- Vizuális Találékonyság 

 

Molnárné Virág 

Szilvia, Ágfalvi 

Ferencné,  

igazgató 

3 hetet meghaladó projekt: Az 

Óperencián túl 

Február Alsós munkakö-

zösség 

 

3 hetet meghaladó projekt: 

Ökoiskolai projekt 

Április 18. – május 

10. 

Felsős munkakö-

zösség 

Ökoiskolai prog-

ram 

Gyermek és családi nap: közös 

intézményi szintű program  

május 27. péntek Lénártné Hustiker 

Erika DÖK-vezető 

 

8. osztály búcsúja június 10. péntek Dr. Horváthné 

Farkas Ibolya 

 

Tanévzáró ünnepély június 17. péntek igazgatóhelyettes  

 

 

 

 

5.3. Nevezetes napokhoz, világnapokhoz kapcsolódó események 

Nevezetes nap megnevezése 

Nevezetes nap 

megtartásának 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógus(ok) 

A rendezvényben 

résztvevő osztá-

lyok, csoportok 

Takarítás Világnapja – (szeptem-

ber 3. szombatja) őszi nagytakarí-

tás az intézményben, a község-

ben szülők bevonásával 

szeptember 18. Munkaközösség 

vezetők 

Ökoiskolai prog-

ram 

Idősek Napja Október 1. csütörtök Munkaközösség 

vezetők 

 

Zenei Világnap hangszerbemuta-

tó, zenés film megtekintése 

Október 1. csütörtök Iskolakönyvtár,  

Flóra Károlyné 

 

Állatok Világnapja Szent Ferenc 

emléknapján (okt.4.) 

Október 2. péntek DÖK Ökoiskolai prog-

ram 

Halloween Party témahét Október 19-22. 

Október 21. party 

Wölferné 

Bugovics Mag-

dolna 

 

Martin Nap téma hét November 9-13. 

November 13. party 

Gyurkóné Kirizs 

Erika 

 

Magyar Közoktatás Napja  November 23. hétfő igazgató  

Egészségnevelési hónap – ren-

dezvénysorozat 

November 2-27. Igazgató-

helyettes 

 

Magyar Kultúra Napja 

Január 22. péntek 

Január 23. 25-26. 3 

napos rendezvény-

sorozat  

  

Magyar Költészet Napja Április 11. hétfő 

 

 

 

Dr Horváthné 

Farkas Ibolya, 

iskolakönyvtár 
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A Föld Napja, Természetvédelmi 
Nap 

április 22. Molnárné Virág 

Szilvia 

Ökoiskolai prog-

ram 

Madarak és fák napja -
Természetvédelmi témanap 

május 9. (hétfő) 

esőnap május 11. 

(szerda) 

Hajósné Molnár 

Hajnalka 

Ökoiskolai prog-

ram 

Zenés délután május 12. (csütör-

tök) 

Flóra Károlyné  

Környezetvédelmi világnap június 6. hétfő Hajósné Molnár 

Hajnalka 

Ökoiskolai prog-

ram 

Pedagógusnap június 5. vasárnap igazgató  

 

 

 

5.4. Tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások, táborok 
 

Megnevezése 
Megtartásának 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógus(ok) 

A résztvevő osztá-

lyok, csoportok 

Tanulmányi kirándulások szaktanári tervek 

szerint 

 Minden évfolyam 

Erdei iskola Május  30 - június 3. Kondicsné Pásti 

Erika 

4. osztály 

Határtalanul program Május 12 – 17.  7. osztály 

Osztálykirándulások Június 3.  Minden évfolyam 

Táborozás (Erzsébet tábor) Június utolsó hete 

Július első két hete 

igazgató  

Napközis tábor  Lénártné 

Hustiker Erika 

 

 

 

 

5.5. Közművelődési formák 
 

Megnevezése 
Megtartásának 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógus(ok) 

A résztvevő osztá-

lyok, csoportok 

Bábszínház (délután)    

Színházlátogatások 3 előadásos diákbér-

let 

 5-8. osztályból 

jelentkezett tanu-

lók 

Hangverseny    

Rendhagyó irodalom óra    

Könyvtári foglalkozások    

Diákújság: Kapocs    
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6. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadó-

órák időpontja 
/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja alapján/ 

 

A nevelőtestületi értekezletek terve: 

 

Értekezlet 

dátuma 
Az értekezlet célja, főbb napirend Felelős 

2015. augusztus 

24. hétfő 

Alakuló értekezlet: A következő tanév előkészítése, el-

kezdésével kapcsolatos feladatok, tájékoztatás 
Igazgató 

2015. augusztus 

31. hétfő 

Tanévnyitó értekezlet 
Igazgató 

2015. szeptember 

21. hétfő 

Általános nevelési értekezlet (egész napos) 

Intézményi önértékelés 

Igazgató, Önérté-

kelési csoport 

2015. november 

23. hétfő 

Időszerű feladatok (a Magyar Közoktatás Napja) 
Igazgató 

2016. január 21. 

csütörtök alsó 

január 22. péntek  

Félévi osztályozó értekezlet 

Igazgató 

2016. február 1. 

hétfő 

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat 

meghatározó értekezlet: 

- pedagógiai munka elemzése, értékelése, 

- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgála-

ta 

Igazgató h. 

2016. március 7. 

hétfő 

Időszerű feladatok: 

- pedagógus továbbképzés 

Igazgató 

2016. április 4. 

hétfő 

Felkészülés a tanévzárásra Igazgató 

2016. június 13. 

hétfő 

 

Év végi osztályozó értekezlet Igazgató 

2016. június 24. 

péntek 

Tanévzáró értekezlet: 

- pedagógiai munka elemzése, értékelése, 

- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgála-

ta 

Igazgató 

 

A szülői értekezletek terve: 

 

Értekezlet 

dátuma 
Az értekezlet célja Felelős 

2015. 09. 14-15. Általános szülői értekezlet Igazgató 

2016. 02. 01-02. Általános szülői értekezlet Igazgató 

2016. 05. 09-10. Általános szülői értekezlet Igazgató 
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A fogadóórák terve: 

Fogadóórák az iskolatitkárral történő időpontkérést, egyeztetést követően, személyre szabottan, 

igény szerint. 

 

 

7. Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett 

időpontja 
/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja alapján/ 

 

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap időpontja:  

 

1-4. osztályban (október 12-16.) 

Iskolába hívogató: Március 17. csütörtök 

 

 

8. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 
/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés g) pontja alapján/ 

 

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja: 2016. január 6. és 2016. június 1. kö-

zött 

 

 

9. A nevelőtestület által szükségesnek ítélt egyéb kérdés 
/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja alapján/ 

 

Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2015. 09. 28. hétfő 
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2. számú melléklet:  Ütemterv, naptári terv 
 

2015/2016. I. félév 

Szeptember 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

08.28. Tűzvédelmi, munkavédel-

mi, balesetvédelmi oktatás 

Igazgató  Közalkalmazotti 

értekezlet 

08.28. Orvosi vizsgálat Igazgató   

08.31. Tanévnyitó értekezlet Igazgató  Értekezlet 

1. Tanévnyitó ünnepség Igazgató   

1. 

Házirend ismertetése, 

tűz- és munkavédelmi okta-

tás 

Osztályfőnök Igazgató  

1-5. 

Az egész napos oktatás-

nevelés tanévre vonatkozó 

megszervezése 

Osztályfőnök 
Kérdőívek 

leadása 
 

1-5.  
Tankönyvek kiadása, tan-

könyvellátás 

Tankönyvellátásért 

felelős 
Igazgató  

1-5. 
Tanórán kívüli foglalkozások-

ra jelentkezés felmérése 
Osztályfőnök 

Kérdőívek 

leadása 
 

1-5. 
Étkeztetés felmérés, norma-

tív kedvezmények  
Osztályfőnök 

Kérdőívek 

leadása 
 

1-5. 
Intézményi önértékeléssel 

kapcsolatos tájékoztatás 

Intézményi 

önértékelési csop. 

vezető 

Igazgató  

1-5. 
Szakmai ellenőrzés tervezé-

se 
Igazgató 

Nevelő-testület 

tájékoztatása 
 

1-5. 

Pedagógusok tájékoztatása a 

köznevelési törvény és az 

egyéb, oktatást módosító 

jogszabályok miatti változá-

sokról 

Igazgató 
Nevelő-testület 

tájékoztatása 
 

1-5. 
Tanári és diákügyelet beindí-

tása  

Igazgatóhelyettes, 

munkaközösség 

vezetők 

  

1-12. Naplók, törzslapok kitöltése Osztályfőnök 
igazgató helyet-

tes 
- 

7-től 
Szakkörök, foglalkozások 

elindítása 

Vezető tanárok, 

Felkészítő tanárok 
Iskolaigazgató 

Foglalkozási nap-

ló megnyitása, 

vezetése 
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14.  
Őszi nevelési értekezlet 

Önértékelés 
Igazgató  

Egész napos ér-

tekezlet, 

(tanítás nélküli 

munkanap) 

14-15. Szülői értekezletek Osztályfőnökök   

25-ig Tanmenetek leadása Tanítók, tanárok Iskolaigazgató  

15-ig 
Felkészülés a központi szak-

mai ellenőrzésre 
Igazgató   

25. 
Magyar Diáksport Napja 

2015 
testnevelők   

21-26. 
Szülői szervezet összehívása 

(tisztújítás, éves munkaterv) 
Iskolaigazgató   

22-26. 

Szakmai közösségek 

összehívása, munkaterv 

meghatározása 

Szakmai közösség 

vezetők 
Iskolaigazgató  

28. 

Diákönkormányzat összehí-

vása (tisztújítás, éves mun-

katerv) 

DÖK segítő tanár Iskolaigazgató  

30-ig. 

Intézményi önértékeléssel 

kapcsolatos elvárás rendszer 

meghatározása  

Int. önértékelési 

csoport 
Iskolaigazgató 

Alkalmazotti 

értekezlet 

30-ig 
5 éves önértékelési program 

elkészítése 

Int. önértékelési 

csoport 
Iskolaigazgató  

30-ig 
Éves önértékelési terv elké-

szítése 

Int. önértékelési 

csoport 
Iskolaigazgató  

 

 

Október 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

6. 
Aradi vértanúk megemléke-

zés (okt. 6.) 
 

Következő neve-

lőtestületi érte-

kezlet 

3-4. osztály 

9-ig 
Eltérő ütemű fejlődésű tanu-

lók felmérése 

Első évfolyamos 

osztálytanító 

Igazgató helyet-

tes 
 

13. 
Pályaválasztási szülői érte-

kezlet 
Osztályfőnök Igazgató  

12-16. Nyílt nap Iskolaigazgató   

15. KIR-STAT Iskolaigazgató   

22-ig 

Az eltérő ütemű fejlődésű 

tanulókkal kapcsolatos lét-

szám lejelentés 

Iskolaigazgató   

22 Nemzeti ünnep Iskolaigazgató 

Következő neve-

lőtestületi érte-

kezlet 
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31-ig 

Adatszolgáltatás a közokta-

tási információs tájékoztató 

rendszerbe 

Igazgató helyet-

tes 
Iskolaigazgató  

31-ig Továbbtanulási tájékoztató 8. osztályfőnökök Iskolaigazgató  

 Fogorvosi vizsgálat    

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató   

27-31. Őszi szünet    

 

Éves önértékelési terv sze-

rint a hónapra meghatáro-

zott feladatok ellátása 

Int. önértékelési 

csoport 
Iskolaigazgató  

 

 

November 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

1-2. Őszi szünet    

15-ig 
Tankönyvtámogatásra vo-

natkozó igény felmérése 
Iskolaigazgató   

20-ig 
Kompetencia felméréshez 

szükséges adatszolgáltatás 
Iskolaigazgató   

27. Adventi készülődés iskolakönyvtáros   

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató   

 

Éves önértékelési terv sze-

rint a hónapra meghatáro-

zott feladatok ellátása 

Intézményi önér-

tékelési 

csoport 

Iskolaigazgató  

 

 

December 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

 

 

Beszámolás a minőségirányí-

tási intézkedési terv negyed-

éves végrehajtásáról 

Min. ir. vezető Iskolaigazgató 
Nevelőtestületi 

értekezlet 

4. Mikulás ünnep  

Következő 

nevelő testületi  

értekezlet 

Közreműködő 

osztályok, cso-

portok: DÖK 

5. Adventi gyertyagyújtás 
alsós munkakö-

zösség vezető 
  

5-ig 

Diagnosztikus fejlődésvizsgá-

lat (eltérő ütemű fejlődésű 

tanulóknál) 

Osztálytanító, 

igazgató helyet-

tes 

Iskolaigazgató  

18. Karácsonyi ünnepély  

Következő 

nevelő testületi  

értekezlet 

Közreműködő 

osztályok, cso-

portok: ........ 
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22-31. Téli szünet    

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató   

 

Éves önértékelési terv sze-

rint a hónapra meghatáro-

zott feladatok ellátása 

Intézményi önér-

tékelési 

csoport 

Iskolaigazgató  

 

 

Január I. 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

1-4. Téli szünet    

 
Nevelőtestületi értekezlet 

(félévi osztályozó) 
Iskolaigazgató - - 

 
Költségvetési évhez kapcso-

lódó leltározási feladatok 

Pénzügyi ügyinté-

ző 
  

 
Közreműködés a tervezésben 

és a beszámolásban 

Pénzügyi ügyinté-

ző 
  

 

 

2015/2016. II. félév (január 23-tól) 

 

 

Január II. 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

23-ig 
Tanulmányi eredményekről 

történő értesítők elkészítése 
Osztályfőnök Iskolaigazgató Beszámoltatással 

    - 

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató   

 

Felkészülés a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségé-

nek vizsgálatára,  

időpontok meghatározása 

Iskolaigazgató, 

testnevelő taná-

rok 

  

 

Éves önértékelési terv sze-

rint a hónapra meghatáro-

zott feladatok ellátása 

Int. önértékelési 

csoport 
Iskolaigazgató  

 

 

Február 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

2. 

Nevelőtestületi értekezlet 

(pedagógiai munka elemzé-

se, értékelése, hatékonysá-

Iskolaigazgató 

Jegyzőkönyv 

megküldése: 

 - fenntartónak, 
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gának vizsgálata, következő 

félévi feladat meghatározá-

sa) 

- intézményi ta-

nácsnak, 

5.  Farsang  

Következő 

nevelő testületi  

értekezlet 

1-4. osztály  

6-ig 

A pedagógusok felhívása a 

továbbképzésük érdekében 

a beiskolázási tervbe való 

jelentkezésre 

Iskolaigazgató   

12. Farsang Iskolaigazgató  5-8. osztály 

13-ig 
Szabadságolási terv elkészí-

tése 
Iskolaigazgató   

13-ig 
Tankönyvrendelés elkészíté-

se, véleményeztetése 
Iskolaigazgató  

Véleményezésre 

jogosult: 

- diákönkormányzat, 

- iskolaszék 

13-ig 
Továbbtanulók jelentkezési 

lapjainak továbbítása 
Iskolaigazgató   

25. 

Kommunista és egyéb dikta-

túrák áldozatainak emlék-

napja  

osztályfőnökök 

Következő 

nevelő testületi 

értekezlet 

 

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató   

 

Éves önértékelési terv sze-

rint a hónapra meghatáro-

zott feladatok ellátása 

Intézményi önér-

tékelési 

csoport 

Iskolaigazgató  

 

 

Március 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

2-7. 

Beszámolás a minőségirányí-

tási intézkedési terv negyed-

éves végrehajtásáról 

Min. ir. vezető Iskolaigazgató 
Nevelőtestületi 

értekezlet 

7. 

Nevelőtestületi értekezlet 

A pedagógus továbbképzés 

során a következő tanévre 

vonatkozó beiskolázási terv 

elkészítése 

Iskolaigazgató Iskolaigazgató 
Nevelőtestületi 

értekezlet 

10. 
Nemzeti ünnep 

(Március 15.) 
Iskolaigazgató 

Következő 

nevelő testületi 

értekezlet 

1-8. osztály 

15-ig 

A következő tanévre vonat-

kozó beiskolázási terv elké-

szítése 

Iskolaigazgató   

17. Iskolába hívogató  iskolaigazgató   
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16-17. 
A tanulói adatlapok módosí-

tásának lehetősége 

8. osztály osz-

tályfőnöke 
  

18. 

A módosító tanulói adatlapok 

megküldése a Felvételi Köz-

pontnak 

Iskolaigazgató   

31-ig 
Utazási utalványok 

kiadása 

gazdasági ügyin-

téző 
iskolaigazgató  

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató   

 
Tanulók beíratásával kapcso-

latos feladatok 
Iskolaigazgató  

Fenntartó által 

meghatározott 

időpontban 

25. Húsvéti játszóház iskolakönyvtáros 

Következő 

nevelő testületi  

értekezlet 

1-8. osztály 

24-29. Tavaszi szünet    

 

Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott 

feladatok ellátása 

Intézményi önér-

tékelési 

csoport 

Iskolaigazgató  

 

 

Április 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

4. Nevelőtestület értekezlet Iskolaigazgató - - 

15-ig 

A választható tantárgyak 

meghatározása és közzététe-

le 

Iskolaigazgató  

Meghatározáshoz 

szükséges véle-

ményeztetési 

feladatok ellátása 

16. 
Holokauszt áldozatainak 

emléknapja  
osztályfőnökök 

Következő neve-

lőtestületi érte-

kezlet 

 

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató   

 
Tanulók beíratásával kapcso-

latos feladatok 
Iskolaigazgató  

Fenntartó által 

meghatározott 

időpontban 

 

Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott 

feladatok ellátása 

Intézményi önér-

tékelési 

csoport 

Iskolaigazgató  

 

 

Május 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

2. 
Anyák napi ünnepségek az 

alsó tagozaton 
  Osztályonként 



Munkaterv Rumi Rajki István Általános Iskola 

a 2015/2016. tanévre  
 

oldal 41 / 44 

 

 
Beiratkozással kapcsolatos 

feladatok 
Iskolaigazgató   

9. Madarak és fák napja   esőnap: 05. 11. 

12. Zenés délután 
ének-zene szakos 

tanár 
  

12-17. Határtalanul program 
7. osztály osztály-

főnöke 
 7. osztály 

18. Idegen nyelvi mérés nyelvtanárok iskolaigazgató 6. és 8. osztály 

20-ig 

Felmérés a szabadon választ-

ható tanítási órákon való 

részvételről 

Osztályfőnök Iskolaigazgató  

25. Kompetencia felmérés Iskolaigazgató  6., 8. évfolyam 

27. Gyermeknap    

30-31. Erdei iskola 
4. osztály osztály-

főnöke 
 4. osztály 

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató   

 

Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott 

feladatok ellátása 

Intézményi önér-

tékelési 

csoport 

Iskolaigazgató  

 

 

Június 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

1-3. Erdei iskola 
4. osztály osztály-

főnöke 
 4. osztály 

3. Osztálykirándulások    

5. Pedagógusnap    

 

A tanulók fizikai állapotának 

és edzettségének vizsgálatá-

ról szóló tájékoztatás 

iskolaigazgató,  

testnevelő tanárok 
  

6. 

Nemzeti Összetartozás napja 

Határtalanul bemutató elő-

adás 

7. osztály osztály-

főnöke 
iskolaigazgató 7. osztály 

6. Környezetvédelmi világnap 
DÖK-ért felelős 

tanár 
iskolaigazgató 

ökoiskolai prog-

ram 

10-ig 
A kölcsönözhető tankönyvek 

jegyzékének közzététele 
Iskolakönyvtáros iskolaigazgató  

10. 8. osztály búcsúja 
8. osztály osztály-

főnöke 
  

13. 
Nevelőtestületi értekezlet 

(év végi osztályozó) 
Iskolaigazgató - - 

17. 
Ballagás és Tanévzáró ünne-

pély 
   

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató   
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A szorgalmi időszak végét követő időszak 

 

Június  

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

 
Pedagógusok által használt 

eszközök leadása 
Iskolaigazgató   

 
Leendő elsősök szülői érte-

kezlete 
Osztályfőnökök Iskolaigazgató  

 
Szakmai ellenőrzés értékelé-

se 
Iskolaigazgató   

 

Beszámolás a minőségirányí-

tási intézkedési terv negyed-

éves végrehajtásáról 

Min. ir. vezető Iskolaigazgató 
Nevelőtestületi 

értekezlet 

19-ig 

Tanköteles, felvételt nem 

nyert tanulókról a jegyző 

értesítése 

Iskolaigazgató   

 
Minőségirányítási program 

értékelése 
Iskolaigazgató  Értekezleten 

 

Nevelőtestületi értekezlet 

(pedagógiai munka elemzése, 

értékelése, hatékonyságának 

vizsgálata, tanévzáró) 

Iskolaigazgató 

Jegyzőkönyv 

megküldése: 

- fenntartónak, 

- iskolaszéknek, 

- intézményi  

tanácsnak, 

 

 

Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott 

feladatok ellátása 

Int. önértékelési 

csoport 
Iskolaigazgató  

 

 

Július 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

 
Féléves beszámoló elkészíté-

se 

Pénzügyi 

munkatárs 
  

 Selejtezés 
Pénzügyi 

munkatárs 
  

 Karbantartások Iskolaigazgató   

 Nyári táborozás 
Érintett pedagó-

gusok 
  

 

Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott 

feladatok ellátása 

Int. önértékelési 

csoport 
Iskolaigazgató  

Augusztus 
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Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

 Nyári táborozás 
Érintett pedagó-

gusok 
 

 

 

 
Órarendi igények, kérések 

leadása 
Pedagógusok   

 Tantárgyfelosztás elkészítése Iskolaigazgató   

 
Tantárgyfelosztás 

véleményeztetése 
Iskolaigazgató  

Véleményezésre 

jogosult a nevelő-

testület 

 
Tantárgyfelosztás, órarend 

véglegesítése 
   

     

 Javító vizsgák Iskolaigazgató   

 
Tanévnyitó ünnepségre való 

felkészülés 
   

 
Munkavédelmi bejárás 

(kockázatfelmérés) 

Munkavédelmi 

felelős 
  

 

Tűzvédelmi intézkedések 

(tűzoltó készülékek, tűzriasz-

tók, tűzriadó tervek) 

Tűzvédelmi 

felelős 

/megbízott 

  

 
Pedagógusok részére az esz-

közök átadása 
Iskolaigazgató   

 
2016/2017-os Minőségcélok 

áttekintése 

Iskolaigazgató 

Min. irányítási 

csoport 

- 

Nev. testületi 

értekezleten be-

számolás 

 Tankönyvosztás 
Tankönyv 

felelős 
Iskolaigazgató  

 Tantermek előkészítése Pedagógusok Iskolaigazgató  

 Szertárak átadása Szertár felelősök Iskolaigazgató  

 

Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott 

feladatok ellátása 

Int. önértékelési 

csoport 
Iskolaigazgató  

 

 

 


