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Helyzetelemzés 

 

Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma: összesen  

 pedagógus státusz    17,5 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő:  2,5 

Technikai dolgozó:     2,5 

Betöltött pedagógus álláshelyek száma:   17,5 fő 

Betöltetlen álláshelyek száma:   0 fő 

Megjegyzés: Ebből egy fő fél állásban a Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Is-
kolába áttanít és 1 fő (rendszergazda) Rum-Kastély EGYMI-ben 2 nap rendszergazdai felada-
tokat lát el. 

Határozott időre kinevezettek száma, 1 fő (1 fő tartós távolléten lévő pedagógust helyettesít) 0,5 

fő pedagógiai asszisztens. 

óraadók  

1 fő gyógypedagógus (Aranyhíd EGYMI): heti 7 órában 

2 fő áttanít (fizika, illetve rajz szakos tanár, heti 3,5 órában, illetve heti 4 órában) 

 

Pedagógus adatok 

Megbízatások, ellátott feladatok 

Sor-
szám 

Név 

Nevelés-
oktatással 
lekötött 
órák 
száma 

Állandó meg-
bízatása (osz-
tályfőnök, mk. 
vezető, DÖK 
segítő stb.) 

Egyéb meg-
bízatásai: 

A kötött munka-
idő nevelés-ok-
tatással le nem 
kötött részében 
ellátott felada-
tai: 

1. Bozi Jánosné 17 
osztályfőnök 
KT tag 

Szakértő ügyelet 

2. Dr. Horváthné Farkas Ibolya 25 
osztályfőnök 
esélyegyenlő-
ségi megbízott 

 ügyelet 

3. Flóra Károlyné 26  

Áttanít heti 

14 órát a Jáki 
Nagy Márton 
Általános Is-
kolába 

ügyelet 

4. Gyurkóné Kirizs Erika 25,5   ügyelet 
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Sor-
szám 

Név 

Nevelés-
oktatással 
lekötött 
órák 
száma 

Állandó meg-
bízatása (osz-
tályfőnök, mk. 
vezető, DÖK 
segítő stb.) 

Egyéb meg-
bízatásai: 

A kötött munka-
idő nevelés-ok-
tatással le nem 
kötött részében 
ellátott felada-
tai: 

5. Hajósné Molnár Hajnalka  25 
mk. vezető, 
osztályfőnök 

 
Tanulószoba 
ügyelet 

6. Héra Károly 22   Napközi ügyelet 

7. Horváth-Cziráki Judit Tartósan távol 

8. Kondicsné Pásti Erika 26,5 osztályfőnök  ügyelet 

9. Koós Katalin 26 
osztályfőnök, 
mk. vezető 

 ügyelet 

10. Kraft Béla László 6,5 
intézményve-
zető 

  

11. Lénártné Hustiker Erika  13 

iskola-könyv-
táros, könyv-
táros tanár  
DÖK segítő 

  

12. Molnár László 22,2 
osztályfőnök 
KT tag, DSE el-
nök 

 ügyelet 

13. Molnárné Virág Szilvia  22,5 osztályfőnök  ügyelet 

14. Somogyi Gábor 25 
munkavé-
delmi, tűzvé-
delmi felelős 

intézményi 
Bozsik 
program 
vezető 

ügyelet 

15. Sümeghiné Károly Hajnalka 9 
intézményve-
zető helyettes 

gyermek- 
és ifjúság-
védelmi fe-
lelős; 

 

16. Tamás Csilla 22,8 osztályfőnök  ügyelet 

17. 
Wölferné Bugovics Mag-
dolna 

26 KT elnök  ügyelet 

18. Stemler Mihály  22   
Napközi, ügye-
let 

19. 
Tóth Bernadett (Horváth-
Cziráki Judit helyén, határo-
zott időre) 

22   
Napközi, ügye-
let 

20 
Rákos József (óraadó, 
Szombathelyi Váci Mihály 
Általános Iskolából) 

4    

21. 
Kecskés Bertalan (óraadó a 
Szombathelyi Nyitra Utcai 
Általános Iskolából) 

3,5    
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Sor-
szám 

Név 

Nevelés-
oktatással 
lekötött 
órák 
száma 

Állandó meg-
bízatása (osz-
tályfőnök, mk. 
vezető, DÖK 
segítő stb.) 

Egyéb meg-
bízatásai: 

A kötött munka-
idő nevelés-ok-
tatással le nem 
kötött részében 
ellátott felada-
tai: 

22. Papp Szabolcs (óraadó) 6    

23. 

Szij Gabriella óraadó ARANY-

HÍD Nevelési-Oktatási Integrációs 
Központ Egységes Gyógypedagó-
giai, Konduktív Pedagógiai Mód-
szertani Intézmény Óvoda, Álta-
lános Iskola és Speciális Szakis-
kola) 

7    

 

A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben közreműködő 

pedagógusok névsora, szabadnapja 

Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

1.  Bozi Jánosné Tanító kedd 

    

 

A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

Sorszám Név Szakterület 

1. 
Koós Katalin 

tanító, angol műveltségi terület, fejlesztő- 
differenciáló szakterület 

2. 
Lénártné Hustiker Erika könyvtár, földrajz szakos tanár 

3. 
Somogyi Gábor testnevelő tanár 

4. 
Kondicsné Pásti Erika Magdolna 

tanító- német műveltségi terület, történe-
lem szakos tanár 

 

 

Az intézmény tanulói adatai 

https://www.oktatas.hu/pem_pemadmin/!/#!/73352064453


5 / 59 

osztály / 

csoport 
osztály 

létszám 

integrált 

sajátos ne-

velési igé-

nyű tanu-

lók 

(SNI) 

beilleszke-

dési, tanu-

lási és ma-

gatartási 

zavarokkal 

küzdő ta-

nulók 

(BTM) 

magán-ta-

nuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmozot-

tan hátrá-

nyos hely-

zetű tanu-

lók 

(HHH) 

egész na-

pos neve-

lés-okta-

tásban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

1. 
11 1 2 0 1 0  

2. 
18 0 2 0 1 0  

3. 
22 1 1 0 0 0  

4. 
22 3 2 0 0 1  

5. 
28 1 1 0 1 0  

6. 
27 2 1 0 0 2  

7. 
19 3 0 0 0 1  

8. 
13 2 2 0 0 0  

Összesen 160 12 8 0 2 4  

 

 

Tárgyi feltételek 

Épületek száma: 1 (iskola)  

Tantermek száma: 8 osztályterem, közülük egy szaktanterem is egyben (informatikai), vala-
mint Nyelvi labor, Technika terem, Fejlesztő terem 

Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata: 

Tornaszoba:   Rumi Játékvár Óvoda, Rum Kossuth L. u. 2. 

Iskolakönyvtár:  Rumi Művelődési Ház és Községi Könyvtár, Rum, Béke utca 3. 

Tornaterem:   Rumi Művelődési Ház, Rum, Béke utca 3. 

 

1. A fenntartót érintő feltételek: 

Az iskola tárgyi adottságai alapvetően átlagos szinten biztosítják a nevelő- oktatómunka fel-

tételeit. Sajnos tapasztalhatók hiányosságok az infrastruktúra és az eszközellátottság terén. Az új, 

vagy felújított, korszerűsített épületrészek, a fejlett oktatástechnika mellett megtalálhatóak a régi 
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épületek felújításból, korszerűsítésből kimaradt, évtizedek óta érintetlen, építészeti elemei, melyek 

felújítása, korszerűsítése egyre időszerűbb, s a selejtes IKT eszközök. 

A 2010. augusztus 28-án az épületek átadásával befejeződött, NYDOP-5.3.1 pályázat kereté-

ben megvalósult beruházás, valamint a további 7 EU-s pályázaton elnyert támogatás az infrastruk-

túra, a tárgyi feltételek jelentős javulását hozta.  

A beruházások nem jelentettek teljes körű felújítást, maradt számos megoldatlan feladat. A 

beépített anyagok sajnos, bizonyos területeken már most látható módon nagyon rövid időn belül 

felújítási munkákat, pótmunkákat tesznek szükségessé. (Pl.: PVC padló). 

A beruházásokból kimaradt olyan égető problémák megoldása is, mint a fűtéskorszerűsítés, 

a palatetős épület tető-héjalás cseréje (rendszeresek a beázások), födémszigetelése. A kétszintes 

épületen belül falburkolatcserék, illetve burkolat kiegészítés, épületszigetelés.  

További tároló hely kialakítása is szükséges lett volna, pl. az alsótagozatos folyosói öltöző-

szekrények feletti üresen tátongó terek kitöltése tároló szekrényekkel nagy segítség lenne.  

Az udvarban továbbra is kevés a kerékpártároló, a duplájára kell növelni a tárolókapacitást. 

Az udvaron is hallható iskolacsengő hiánya napi probléma, de nincs rá anyagi forrás. Az esőcsatornák 

rendbetétele, a nyílászárók külső könyöklőinek pótlása, a nagyépület körül járdaszegély kiépítése az 

épületek állagmegóvása miatt alapvetően szükséges.  

Az iskola udvara további fejlesztést, szépítést igényel. Jelenleg 2 db 40x20m-es „sportpálya” 

áll rendelkezésre. A sportudvar ezen létesítményeinek állaga azonban tovább romlott, felújításuk 

elkerülhetetlen. A 40 éves aszfaltozott pálya felülete, valamint a salakos labdajáték pálya és a futó-

pálya vörös salak burkolata már alkalmatlan a sportolásra, balesetveszélyes, illetve egészségtelen. 

A klientúra által is leginkább kifogásolt létesítményi probléma továbbra is a tornaterem hiá-

nya, melyet generációk nélkülöztek. A tornatermet helyettesítő „nagyterem”, a Művelődési házban 

az iskolától 500m távolságra van, amit – az időigényes eljutás miatt – csak nagyon rossz időben hasz-

nálunk. Az 1-2. osztály rossz időben az óvoda tornaszobájában tarthatja testnevelés óráit, de a közös 

használat, az óvodásokra méretezett berendezés számos problémát vet fel, s ez így csak szükség-

megoldást jelent. A 40 testnevelés órát 30 órába kell bezsúfolni, így elkerülhetetlenül vannak átfe-

dések. Két osztály egyidejű testnevelése a helyszűke, s elégtelen feltételek miatt is problémás. 

2017. június 2-tól – reményeink szerint - új időszak vette kezdetét. Kormányhatározat jelent 

meg a Magyar Közlönyben arról, hogy „A” típusú tornaterem épül Rumban 100%-os támogatással, 

hazai költségvetési forrásból, a 2018-as költségvetés terhére, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 

Fejlesztési Program keretében. Hosszú évtizedek óta fennálló gondjainkat feledtetheti a küszöbön 

álló beruházás. Sajnos még a mai napig nem indult meg az építkezés. 

Az iskolakönyvtár viszonylag jó körülmények között működik. Előnyös a községi és iskolai 

könyvtár egysége, de nagy hátrány az iskolától való 500m-es távolsága, a délelőtti óraközi szünetek-

ben történő használata lehetetlen. Egy esetleges iskolabővítés során gondolni kellene iskolakönyv-

tár kialakítására is. 
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A tornaterem küszöbön álló építése érintette a melléképületet, melyet le kellett bontani. 

60m2-nyi raktárhelyiséget veszítettünk el, melynek hiánya megoldhatatlan problémákat okoz, s a 

megépülő tornaterem sem jelent maradéktalan megoldást. Gondolkodni kell egy raktárhelyiség ki-

alakításáról. 

 

2.  A működtetőt érintő feltételek: 

A nyolc HEFOP, TÁMOP, TIOP, NYDOP elnyert pályázat támogatásaiból megvalósuló eszközbeszer-

zés az iskola és a könyvtár oktatási eszközrendszerét is jelentősen gazdagította, de egyre súlyosabb 

gondot jelent egyes korszerű eszközök elhasználódása, azok pótlása (pl.: projektorizzók cseréje!), s 

a bizonytalan Internet szolgáltatás. 

A tanulói laptop program feltételei mind a 8 osztályban adottak voltak, de a 8-10 éves eszközök 

folyamatos amortizációja most már drasztikusan csökkentette a program működtetésének lehető-

ségét. Az eredményesebb alkalmazást folyamatos műszaki problémák nehezíthetik, melynek meg-

előzése, orvoslása komoly költségekkel jár, vagy egyéb okok miatt megoldhatatlan.  

Ígéretesek a folyamatban lévő EFOP pályázatok megvalósításából származó informatikai eszközbe-

szerzések. Ezeknek köszönhetően már minden pedagógusunk vadonatúj laptoppal rendelkezik, 30 

db tanulói Tablettel is gazdagodtunk, s hamarosan további beszerzések kedvezményezettjei is le-

szünk, természetesen szakmai feladatokkal együtt. 

Továbbra is maradtak bőven megoldatlan problémáink, melyeknek szükséges lenne a megoldásuk, 

de - megfelelő forrás hiányában - eddig nem kerülhetett rá sor: 

 A Tanulói laptopok felújítására, pótlására szorulnak. A jelenlegi állapotuk veszélyezteti a 

pályázati kötelezettségeink teljesítését 

 A 10 éves, elhasználódott számítógépek cseréjére, pótlására lenne szükség, a projektorok 

izzói sorra mennek tönkre, jelenleg 3 osztályteremben kritikus a fényereje. Kérdés, hogy 

kifizetődő-e a javítása, vagy célszerűbb lenne új készüléket vásárolni. 

 Iskolarádió, s az iskola udvarán is hallható csengő kiépítését régóta tervezzük, munkaszer-

vezési szempontból nehezen nélkülözhető 

 A stabil Internet kapcsolat hiánya megnehezíti mind az osztálytermekben folyó szakmai 

munkát, mind az irodai adminisztrációs tevékenységet 

 Épület felújításokra szorul: egy osztályteremben a parketta, az emeletes épület falburko-

lata, osztálytermek belső ajtói, a régi földszintes épületrész tető-héjalása, az esőcsatorna 

felújítás cserére szorul,  

 A sportudvar felújítására a balesetveszély megszűntetése miatt lenne szükség, a pályák kö-

rüli csapadékvíz elvezetés megoldatlan. 

 A szabadtéri tornapálya létesítése szélesítené mozgási lehetőségeinket 

 Tornaterem építésére talán már csak egy évet kell várnunk. 

 Tároló szekrények beszerzése tárolási gondjainkat szűntetné meg. 

 Taposóösvény készítését önerőből kezdtük el, befejezése folyamatban van. 

 Kültéri foglalkozások megtartásához – bontott anyagok felhasználásával, társadalmi mun-

kával filagória építését tervezzük a Szemünk Fénye szülői alapítvány támogatásával 
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A tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai 

 
A pedagógia programunk főbb sajátosságai és az abból fakadó feladatok: 

- A kompetencia alapú oktatás gyakorlata 
TÁMOP-3.1.4 pályázat szakmai tartalmának folytatása, eredményeinek fenntartása 

- IKT eszközök alkalmazása az oktató-nevelő munkában 
TÁMOP – TIOP pályázatok eredményeinek fenntartása a lehetőségek függvényében 

- A tanulói laptop program megvalósítása 
TIOP-1.1.1 pályázat eredményeinek fenntartása a lehetőségek függvényében 

- „Ökoiskola”  címmel a fenntartható fejlődésért 
Az Örökös Ökoiskola cím elnyeréséhez megfogalmazott vállalásaink teljesítése 

- A Határtalanul elnyert pályázati projekt vállalt kötelezettségeinek megvalósítása 
- Boldog iskola – részvétel a „Boldog Iskola” programban 
 
 
A pedagógiai programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a következő kiemelt 

feladataink vannak: 
 

Pedagógiai eszköztárunkban tovább erősítjük a korszerű, készségeket fejlesztő módszerek és eljá-
rások dominanciáját.  
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy tanulóink tovább gazdagodjanak alapvető tanulási technikák-
kal, vállalkozási és pénzügyi ismeretekkel, elsősegély-nyújtási alapismeretekkel.  
A kreativitás, a kritikai gondolkodás és problémamegoldás, a kommunikáció, valamint az együtt-
működés megszerzett készségeit erősítve segítjük a folyamatos tanulás és önképzés lehetőségét.  
A pályázatok nyújtotta lehetőségek kiaknázásával az infrastruktúra fejlesztését és a nevelési-okta-
tási tevékenység támogatását, a pedagógiai kultúra fejlesztését támogatjuk.  
IKT alkalmazások segítségével még inkább kiterjesztjük a tanulás folyamatát az osztályterem falain 
túlra.  
A mindennapos testnevelés színvonalas megvalósításával teszünk a tanulóink fizikai állóképességé-
nek fejlesztése érdekében. 
 
Nevelési-oktatási tevékenység során igyekszünk megfeleli a partnerek elvárásainak, a jogszabályi 
előírásoknak és a társadalmi igényeknek.  
Az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség jegyében, befogadó és toleráns légkörben biztosítunk 
diszkrimináció-mentes intézményi szolgáltatásokat.  
A természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módsze-
rekkel tanítjuk a diákokat.  
A széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességeit sokoldalúan fejlesztjük, a te-
hetséggondozás esélykiegyenlítő szerepét erősítjük.  
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Kiemelt nevelési célok, feladatok a tanév során 
 

Az erkölcsi nevelés terén 
A közösség életének alakításával, példamutatással támogatjuk a tanulók életében az olyan nélkülöz-
hetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, 
a mérték-tartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellé-
pés, a türelem, a megértés, az elfogadás. Motivált tanulást elősegítő módszerekkel próbáljuk felkel-
teni és fenntartani intellektuális érdeklődésüket, erősíteni önfegyelmüket. 
 
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
Egyéni és közösségi tevékenységek megszervezésével ismertetjük meg és gyakoroltatjuk az otthon, 
a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megbecsülését, a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzé-
sét, az egészséges – mindenféle nacionalizmustól mentes - nemzeti öntudat kialakulását. 
 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés  
Tudatosítjuk, hogy a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályai-
nak betartása, az emberi méltóság és az alapvető jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltá-
nyosság jellemzi. A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésük szerves része 
a demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések felisme-
rése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges állampol-
gári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. 
 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
A tanítás-tanulás egész folyamatában támogatjuk tanulóinkat abban, hogy az elsajátított készsé-
gekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak. Tudatosítjuk bennük, hogy saját fejlő-
désükért, sorsukért és életpályájuk alakulásáért felelősséggel tartoznak. 
 
A családi életre nevelés 
Kitüntetett feladatunk a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. 
A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős pár-kapcsola-
tok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. 
 
A testi és lelki egészségre nevelés 
A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- 
és feszültségoldás különféle ismereteinek elsajátítására, módszereinek alkalmazására. Legyenek ké-
pesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 
Feladat, hogy a családdal együttműködve felkészítsük a tanulókat az önállóságra, a betegségmeg-
előzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmé-
nyek és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. Motiválni és segíteni kell a ta-
nulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 
 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
A személyiségfejlesztés során nagy hangsúlyt fektetünk az együttérzés, együttműködés, probléma-
megoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás képességének fejlesztésére. A saját élményű ta-
nulás lehetőségének megteremtésével ösztönözzük tanulóinkban a segítő magatartás kialakulását, 
a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység kibontakozását. 
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Fenntarthatóság, környezettudatosság 
A természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és élet-
kori sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadásra alapozva szocializál-
juk tanulóinkat a természettudományos és műszaki életpályákra való felkészülésre. Meg kell tanul-
niuk, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre 
tekintettel használják. Stratégiai cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén ala-
puló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meg-ha-
tározóvá számukra. Felkészítjük őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 
gyakorlására. Bekapcsolódunk közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének meg-
őrzésébe, gyarapításába. 
 
Pályaorientáció 
Átfogó képet próbálunk nyújtani – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – a 
munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket biztosítunk, amelyek révén 
tanulóink kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 
segítséget kaphatnak hivatásuk, a nekik megfelelő foglalkozás és pálya megtalálásában, valamint 
képessé váljanak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. 
 
Gazdasági és pénzügyi nevelés 
A cél, hogy a tanulók alapvető ismereteket szerezzenek a gazdaság működéséről, meglássák a gaz-
dasági tevékenység és a mindennapi élet kapcsolatát, megértsék a termelés és a fogyasztás össze-
függéseit. Legyenek ismereteik arról, hogy milyen tényezők befolyásolják az egyes termékek árát. 
Hétköznapi példákon tapasztalják meg és értsék meg a piac működésének elvét, a kereslet és a kí-
nálat alakulását, illetve ennek hatásait.  
Értsék meg, hogy vásárlásainknak, kiadásainknak egyensúlyban kell lennie a bevételeikkel. Fontos, 
hogy már ebben a korban megalapozzuk a pénzzel való felelős gazdálkodást, és helyzetgyakorlato-
kon keresztül megismerjék a család, mint a legkisebb gazdálkodási közösség működésének legfon-
tosabb jellemzőit. 
 
Médiatudatosságra nevelés 
A tanulók nevelésének szempontjából fontos, hogy értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét, 
a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát. A médiatudatosságra nevelés során a megfelelő 
értelmező, kritikai beállítódás kialakításának és fejlesztésének meghatározó jelentősége van valam-
ennyi korosztály számára. 
 
A tanulás tanítása 
Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást ad-
jon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, ho-
gyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári 
és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek 
az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan 
rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. 
Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok 
sokoldalú áttekintésével és értékelésével. 
 
 
Eredményességet elősegítő további feladatok 
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 a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állá-

sát minden lehetséges forrás bevonásával biztosítani kell; 

 hangsúlyosabb szerepet kell kapnia a közösségi nevelésnek, hogy a diákcsoportokat a jobb 

együttműködés és az előítélet-mentesség jellemezze. Növelni kell az együttműködést 

igénylő és fejlesztő tevékenységek számát, a közösségben és közösségért végzett, egyéni és 

közösségi célokkal jól motivált munkát.  

 a pedagógusok a tanulók érdeklődését kiváltó tanítási módszereket egyre növekvő mérték-

ben alkalmazzák. Kapjon nagyobb szerepet a tanórai munkában a problémaalapú tanulás, a 

drámamódszer, a kooperatív vita, kooperatív tanulás, a pedagógiai projekt. 

 A tehetség felismerését követően, annak kibontakoztatására tanórán és tanórán kívül is vál-

tozatos lehetőségeket kell teremteni. A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben a 

megújuló tanulásszervezési eljárások alkalmazásával tegyük hatékonyabbá a fejlesztő mun-

kát, kiemelten kezelve az individuális tanulást, mely valamennyi gyerek számára biztosítja 

az egyéni haladást, figyelembe veszi a tanuló sajátosságait, s egyénre szabott elsajátítási, 

készség – és képességfejlesztési utakat biztosít. 

 A diákoknak egyre bővülő lehetőséget kell kínálnunk arra, hogy bekapcsolódjanak az őket 

érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdeményezze-

nek. 

 Eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a tanulók tantárgyi értékelése 

egyértelmű követelmények és szempontok szerint történjen, amelyet minden pedagógus 

betart. 

 A lemaradó tanulók tervszerűen és rendszeresen kell, hogy kapjanak hatékony segítséget. 

Tanulási képesség hiánya esetén csoportbontás, korrepetálás, differenciált foglalkozások, 

csoportmunka, könyvtári óra, felzárkóztató tantárgyi program lehet célravezető eszköz, 

rosszul motivált tanulóknál elsődlegesen fontos, hogy egyénre szabott feladatok adásával 

juttassuk sikerélményhez a tanulókat, tanulási kedv felkeltésére, aktivitás fokozására kell tö-

rekednünk. 

 A tanulókkal meg kell ismertetni az erkölcsi normákat, segíteni kell, hogy képessé válja-

nak arra, hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket. 

 
 

Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

a) Az országos mérésből adódó feladatok  

Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése, értékelése alapján intézkedési terv ké-

szült. Az Intézkedési terv a tanév során – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is az alábbi fel-

adatokat írja elő a jelen tanévre. 
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Tanulókra vonatkozó feladatok 

 A 3. szint alatt teljesítő tanulók egyéni (tanulói jelentésre épülő) fejlesztési tervének elké-

szítése  

 Motivációs szint emelése 

 Osztály-szintű szaktanári terv (típushibák, hiányosságok alapján) 

 A tanulók célirányos fejlesztése, folyamat közbeni belső mérések, az eredmények elemzése 

 Az országos mérések előtt a tanulók, szülők tájékoztatása, felkészítése  

 Hatékony tanulási technikák megismertetése 

 A tanulók önismeretének, önértékelésének fejlesztése 

 

Pedagógusokra vonatkozó feladatok 

 A mérési-értékelési kompetenciák fejlesztését segítő továbbképzéseken való részvétel 

 A tanulók aktivitására épülő hatékony tanulás-szervezési eljárások bevezetését segítő to-

vábbképzéseken való részvétel 

 A kompetenciafejlesztés tervszerű, tudatos beépítése a tanórákba (valamennyi tantárgy!) 

 Pozitív, fejlesztő hatású tanórai légkör megteremtése, a tanulók önmagukhoz mért fejlődé-

sének elismerése 

 Pedagógusok együttműködésének javítása (Rendszeres belső tapasztalatcsere, bevált jó 

gyakorlatok átadása, hospitálások, esetmegbeszélések) 

 Kompetenciafejlesztést segítő feladatok gyűjtése, rendszerezése (feladatbank létrehozása) 

 A témazáró dolgozatok tartalmába és követelményébe a kompetencia-alapú megközelítés 

beépítése. 

 A hatékony, tanulást segítő új, egyre korszerűbb digitális tananyagok megismerése, felké-

szülés ezek tanórai alkalmazására. 

 

Iskolavezetésre vonatkozóan 

 A fejlesztéshez szükséges erőforrások számbavétele (humán és tárgyi), az egyes részfolya-

matok felelőseinek kijelölése. 

 A fejlesztő munka folyamatos, rendszeres ellenőrzése, beszámoltatás, dokumentum-elem-

zés (naplók, fejlesztési tervek, stb.), értékelése 

 Bemeneti, diagnosztikus mérések beépítése az iskola értékelési rendszerébe 

 A kompetenciafejlesztést támogató tárgyi környezet biztosítása (pályázati lehetőségek ki-

használása) 

 A pedagógusok teljesítményértékelése során a kompetenciamérés eredményessége érde-

kében végzett tevékenység figyelembe vétele 

  A belső és külső mérési eredmények tudatosabb felhasználása, sokrétűbb hasznosítása.  
Átfogó elemzés, értékelés, visszacsatolás, korrekció (dokumentumok módosítása), fejlesztő tevé-
kenység  

 

b) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők 

 
A témahetek megszervezése 
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A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete 10. § (1)-ben foglaltak szerint 

10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást le-
hetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti 
meg: 

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között, 

b) Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között, 

c) Digitális Témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között. 

Részt veszünk a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával 
összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat szervezünk a témahét keretében. 

 

c) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok 

 

Nyilvántartás készítése a halmozottan hátrányos gyermekekről, a kiállított jegyzői nyilatkozatok 
alapján. 
 A kompetencia alapú oktatási gyakorlat (differenciáló pedagógiai gyakorlat) folytatása az intéz-
ményben, a pedagógusok kompetencia alapú képzése, új pedagógiai módszerek fokozott alkalma-
zása. HHH tanulók eredményességének követése, növelése. 
Az SNI gyermekek, tanulók korai felismerése, szűrése és fejlesztése.  

1. Esélyegyenlőségi felelős megbízása.  
2. Pedagógusok felkészítése az esélyegyenlőségi feladatokra. 
3. Települési esélyegyenlőségi program céljainak, feladatainak beépítése az intézmény stra-
tégiai dokumentumaiba, szabályzataiba, éves munkaterveibe.  
4. Az esélyegyenlőségi intézkedések érvényesülésének vizsgálata visszacsatolás az esély-
egyenlőségi program végrehajtásával kapcsolatban. 

A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,  
- felzárkóztató órák, 
- napközi, tanulószoba 
- diákétkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna) 
- felzárkóztató foglalkozások, 
- egészségügyi szűrővizsgálat, 
- mentálhigiénés program, 
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek használata, 
- a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai, 
- a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése, 
- iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége, 
- szükség esetén a rászoruló gyermekeknek önkormányzati rendszeres, illetve rendkívüli ne-

velési kedvezményre való felterjesztése. 
 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos eljárás 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sidlawrefP(7)B(4)
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Az elmúlt tanév előtt új fogalomként jelent meg a „lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló”. Erre 
továbbra is oda kell figyelnünk, meg kell határoznunk az érintett tanulók körét, az alkalmazandó 
pedagógiai intézkedéseket.  

 (A tanulókról adatot kell szolgáltatni az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében, s 
programot kell megfogalmazni a veszélyeztetettség csökkentése érdekében.)  
 
 

d) Alsó-felső tagozatváltás feladatai 

Cél  

 a tanulók kíváncsisággal, örömmel, felesleges szorongások nélkül, megfelelő motivációval 
várják az 5. osztályos tanév kezdetét 

 a szülők legyenek felkészültek a váltásra, tudjanak a várható problémákról, ismerjék a ka-
masz gyermekek sajátosságait 

 a pedagógusok már az 5. osztály megkezdésekor rendelkezzenek megfelelő minőségű és 
mennyiségű információval, mind a tanulókról, mind magáról az osztályközösségről 

Ezek a célok összhangban állnak pedagógiai programunkban megfogalmazott céljainkkal is, így tá-
mogatják azok elérését: 

 Az élethosszig tartó tanulás megalapozása 

 Komplex személyiségfejlesztés 

 A különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek 
együttnevelése 

 A kulcskompetenciák fejlesztése 
Feladataink  

 Az egyén önmagához való viszonyának alakítása: az önmegismerés biztosítása, az önkontroll 
kialakítása, fejlesztése; az önmagukért érzett felelősség kialakítása; az önállóság, az önfej-
lesztés igényének kialakítása, az erre irányuló tevékenységek biztosítása, a személyes méltó-
ság kialakítása, fejlesztése. 

 Harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel. Az együttneve-
léssel a másság elfogadtatása. Közösségfejlesztés. 

 A tanítás tanulása 
o Megfelelően motiváló tanulási környezet megteremtése 
o Megismerési, felfedezési vágy, az érdeklődés felkeltése  
o Hatékony tanuló megismerés 
o A kreativitás fejlesztése 
o Iskolán kívüli tanulási színterek felhasználása 
o Értelmi képességek fejlesztése 

Eljárások, eszközök 
Módszereinket mindig az adott tanulócsoport összetételéhez, az osztály előéletéhez iga-

zodva választjuk ki. Arra törekszünk, hogy az osztály minden tanulóját aktivizáljuk, biztosítsuk szá-
mukra a felfedezés, önmegvalósítás lehetőségét. A gyerekek személyes tapasztalataira, kreativitá-
sára építve, játékosan, pozitív életszemléletet közvetítve, együtt nevelve segítjük elő a szocializációs 
folyamatokat. 

Céljaink megvalósítása érdekében alkalmazzuk a kooperatív technikákat, a drámapedagógiai 
módszereket, a tapasztalati tanulást és az indirekt tanulásszervezést. A módszerek, eljárások közül 
elsősorban a játékot (szituációs, dráma, társas, sport, stb), a beszélgetést, a megbeszélést, a verseny, 
a problémafeltárást, elemzést alkalmazzuk.  
 
Programelemek 
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 az osztály szokásrendszerének folyamatos megerősítése, fejlesztő értékelése 
 a leendő osztályfőnök és a felsős tanárok látogatása a 4. osztályban tanórán, egyéb közösségi 

eseményeken 
 folyamatos szakmai kapcsolattartás a pedagógusok között;  
 a leendő osztályfőnök, a felsős kollégák bemutatkozása szülői értekezleteken 
 a szülők felkészítése a kamaszkor várható gondjaira, folyamatos segítségnyújtás számukra a 

gondok megelőzését, megoldását illetően 
 A 4. tanév végén, szabadidős, kötetlenebb, iskolán kívüli programok  
 A szülők bevonása a programokba 
 A leendő osztályfőnök részvétele a 4. osztály utolsó szülői értekezletén 

 
 

e) Elsős tanulók szocializálása 

A tanulói kapcsolatok kialakításának feladatai: 

- harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására nevelés, 
- az alapvető magatartási normák, érintkezési szabályok ismertetése, kialakítása, 
- a kulturált viselkedés normáinak tanítása, 
- kommunikációs nevelés,  
- az empátia fejlesztése, 
- az alkalmazkodóképesség kialakítása, fejlesztése, 
- betartható szabályok alkotása, s annak betartásának megkövetése, 
- a tanulótárs helyes értékelése, 
- a szociális érzékenység kialakítására nevelés, 
- sérült, beteg gyermekekkel való együttélés elfogadása, segítése. 

 
 

f) Intézményi önértékelésből adódó teendők 

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 ötévenkénti értékelése, 

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

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

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatban az alábbi feladatokat látjuk el: 

- az önértékelés előkészítése,  

- az önértékelés tervezése, valamint 

- az önértékelés megvalósítása során. 

Az intézményi önértékelés előkészítése során feladatunk: 

- az önértékelési csoport működtetése,  

/felelős: intézményvezető; határidő: folyamatos / 

- az önértékeléssel kapcsolatos tájékoztatás, 

 /felelős: intézményvezető és az önértékelési csoport vezetője; határidő: 2018. augusztus 15-

től folyamatos/ 
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- az intézményi elvárás rendszer felülvizsgálata.  

/felelős: intézményvezető, az önértékelési csoport vezetője; határidő: 2018. szeptember 

30./ 

Az intézményi önértékelés tervezése során gondoskodunk: 

- az öt évre szóló önértékelési program aktualizálásáról, valamint 

- az éves, 2018/2019-es tanévre vonatkozó önértékelési terv elkészítéséről. 

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

szítési határideje: 2018. október 30. 

Az önértékelés megvalósítása során gondoskodni kell: 

- a pedagógus ellenőrzésről, 

- vezető ellenőrzésről –(akiknél a vezetői megbízás második, vagy negyedik 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. 

 
 

g) Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 

- A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése,  
- A cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, 
- Igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése,  
- Az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segí-

tése, 
- Az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra való felkészítés, 
- A tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira a helyes megoldáskeresés, 
- A kötelesség tudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítő készség, 

a tisztelet, a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás meg-
tanulása, 

- A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől, képzelőtehetség, intellek-
tuális érdeklődésük felkeltése. 

 
Az önismeret, az önbizalom, az önkontroll fejlesztése az életkori sajátosságoknak megfelelően 

- a tanulók önmagukhoz, társaikhoz, nevelőikhez, a nagy iskolai közösségekhez, az emberekhez 
való viszonyulásának elemzése értékelése, helyes irányba való terelése, 

- a külső, belső tulajdonságok tudatosítása, a saját viselkedés megfigyeltetése és elemzése, 
- az egyéni képességek megismertetése, felismerése, hogy majdan a célok és lehetőségek 

összhangja meglegyen. 
 

Az akaraterő fejlesztése 

- folyamatos motiválás, 
- napi feladatok, egyéni megbízatások megjelölése, 
- kötelesség- és felelősségtudat fejlesztése. 
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Az érzelmi biztonság megteremtése 

- jó együttműködés a szülői házzal, 
- együtt érző, elfogadó társas kapcsolatok kialakítása, 
- következetes nevelői, egységes nevelőtestületi magatartás a tanórán és a tanórán kívül, gyer-

mekszerető, szeretetteljes iskolai légkör kialakítása. 
 

Az egészséges életvezetést elősegítő magatartásformák kialakítása 

- rendszeresség kialakítása a tanulók napi tevékenységében, 
- a munka és a szabadidő eltöltésének helyes módozatai, 
- az egészségkárosító magatartási formák elkerülése a következmények bemutatásával, 
- a televízió-nézés, a számítógépes játékok gyakori használatának káros következményeit bi-

zonyító élő példák bemutatása, 
- az alkohol, a dohányzás, a drogfüggőség személyiséget torzító hatásának bizonyítása. 

 

A problémamegoldó és konfliktuskezelő készség fejlesztése, stresszkezelés 

- a stresszhatások csökkentése, lehetséges elkerülése /a túlzott mozgáskorlátozás, állandó fe-
gyelmezés, büntetéssel való fenyegetés, a megszégyenítés, az attól való félelem mind-mind 
erőteljes stressztényező/ 

- a stresszhatásokra való felkészítés, azok lehetséges kompenzálása 
- a tárgyi környezet, az időjárási hatások ismertetése, a hatások értelmezése 
- fény és zajártalmak, okozta károsodásokra való figyelemfelhívás 
- a csendes nyugodt tanulás pozitív hatásának elfogadtatása, az osztálytermekben folyó 

munka zajszintjének csökkentése. 
 
A stressztényezők kompenzálásának lehetséges módjai 

- minden korosztálynál a biztatás, a pozitív megerősítés alkalmazása, 
- szabadidős programként vonzó közös együttlétek, csoportos tevékenykedtetéssel egybekö-

tött programok szervezése, az együttmunkálkodás örömének tudatosítása, 
- a drámapedagógia adta lehetőségek kihasználása, 
- önismereti játékok szervezése szakember bevonásával. 

 
Részvétel a „Boldog Iskola” programban 
A Boldogságóra projekt tízhónapos program tematikájának ütemezése, a felelősök és határidők: 

Résztvevők Foglalkozások ideje 

Felelős pedagógus Csoport/osztály 
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Bozi Jánosné 2. osztály X X X X X X X X X X 

Dr Horváthné Farkas 
Ibolya 

6. osztály X X X X X X X X X X 

Flóra Károlyné 5. osztály X X X X X X X X X X 

Molnárné Virág Szilvia 8. osztály X X X X X X X X X X 

Stemler Mihály  
3. napközis cso-
port 

X X X X X X X X X X 
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Tamás Csilla 4. osztály X X X X X X X X X X 

 
A 2018/2019-es tanévben minden hónapban legalább 5 csoportnak tartunk boldogságórát a cím 
elnyerésével járó oktatási csomag használatával, és egy feladat megvalósításáról fotót vagy más do-
kumentációt töltünk fel a www.boldogsagora.hu/oktatasi-segedanyagok weboldalon a regisztrált 
csoportjuk bejegyzéseihez. intézményünk havonként tölt fel dokumentációt a boldogságórákról, s 
év végén készít egy összefoglaló beszámolót az elvégzett havi feladatokról az utolsó feladatot köve-
tően. 
A programban való részvételt a honlapunkon is kommunikáljuk a cím elnyerése után. 
 
 

A tanév helyi rendje 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont 
résztvevők, felada-

tok 

1. – 
2. 

Nevelőtestületi tovább-
képzés  

(Őszi nevelési értekezlet)  

Intézményvezető 

Nevelőtestületi to-
vábbképzés keret-

ében 

2018.09.20. 

2018.09.21. 

Nevelőtestület 

Tanítási szünet 

3. Gyermeknap diákönkormányzat 
2019.05.31. 

 

Diákok, Nevelőtes-
tület 

4. Osztályozó konferencia Intézményvezető 2019.június 13. Nevelőtestület 

5. 
Tanévzáró Adminisztrá-
ciós nap 

Intézményvezető 2019.június 14. Nevelőtestület 

6. Pályaorientációs nap 
Munkaközösségveze-

tők, DÖK 
2019 12. 15. 

Diákok, Nevelőtes-
tület 

 

A tanév szorgalmi időszaka 181 tanítási nap 

Első nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) 

Utolsó nap: 2019. június 14. (péntek) 

A szorgalmi időszak első féléve 2018. szeptember 3. hétfőtől 2019. január 25-ig tart. Az első féléves tanul-

mányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2019. február 1-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő által. 

A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

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

http://www.boldogsagora.hu/oktatasi-segedanyagok
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A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), 

A szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő). 

Téli szünet: 2018. december 24-től 2019. január 2-ig tart 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek),  

A szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). 

Tavaszi szünet: 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda),  

A szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda). 

 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában: 

2018. október 23. (kedd) 

2019. március 15. (péntek) 

2019. május 1. (szerda) 

2019. június 10. (hétfő)  Pünkösd hétfő 

 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban és a kapcsolódó pihenőnapok a 2018- 2019. évi 

munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásból fakadóan:  

a)  2018. október 13. szombat munkanap 
2018. október 22. hétfő     pihenőnap  

b)  2018. november 10. szombat munkanap 
2018. november 2. péntek    pihenőnap 

c)  2018. december 1. szombat  munkanap 
2018. december 24. hétfő pihenőnap 

d)  2018. december 15. szombat  munkanap 
2018. december 31. hétfő  pihenőnap 
 

 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 

példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak 

ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 
Hajósné Molnár Hajnalka, 

Lénártné Hustiker Erika 
2018.10.05.(pén-

tek) 

2. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ünnepe (október 23.) 
Dr. Horváthné Farkas Ibolya, 
Sümeghiné Károly Hajnalka 

2018.10.19.(pén-
tek) 

3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai 

emléknapja (február 25.) 
Kondicsné Pásti Erika, Mol-

nárné Virág Szilvia 
2019.02.25. 

hétfő 
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sz. esemény / téma felelős időpont 

4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ün-

nepe (március 15.) 
Tamás Csilla, Kondicsné Pásti 

Erika 
2019.03.14.(csü-

törtök) 

5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 

16.) 
Kondicsné Pásti Erika, Mol-

nárné Virág Szilvia 
2019.04.16. 

kedd 

6. A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 
Molnár László 

2019.06.04. 
kedd 

7. Nemzeti nyelvünk ünnepe - ajánlás Dr Horváthné Farkas Ibolya november 13. 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek, rendezvények  

sz. 
esemény / téma felelős időpont 

1. Tanévnyitó: rövid műsor, melynek fő része az első 
osztályosok fogadása 

igazgatóhelyettes, 2018. szeptember 3. 

2. 
Diákközgyűlés 

DÖK-ért felelős ta-
nár 

szeptember 3. 

3. 
Világ legnagyobb órája 

Kraft László intéz-
ményvezető 

szeptember 24-28. 

4. 
DSE közgyűlés DSE elnök szeptember 28. 

5. Halottak napi megemlékezés: Koszorúzás a teme-
tőben névadónk, Rumi Rajki István sírjánál 

DÖK-ért felelős ta-
nár, intézményve-
zető 

október. 26. (pén-
tek) 

6. 

Rumi Rajki Napok: január 22. a Magyar kultúra 
napja alkalmából 

- nyitó rendezvény 
- Kistérségi Komplex Tanulmányi Verseny 
- Vizuális Találékonyság 

intézményvezető 
helyettes,  
4.o. és 8.o. osztály-
főnökök: 
Tamás Csilla, Mol-
nárné Virág Szilvia, 
intézményvezető 

2019. Január 20. 
Nyitó 

Január 21-22. verse-
nyek 

7. 
3 hetet meghaladó projekt: Ökoiskolai projekt 
/Témahét: Fenntarthatóság, környezettudatos-
ság/ 

Alsós és felsős mun-
kaközösség 

2019.április 24-má-
jus 17. 

8. Gyermek és családi nap: közös intézményi szintű 
program  

Lénártné Hustiker 
Erika DÖK-vezető 

2019.05. 31. (pén-
tek) 

9. 
Tanulmányi kirándulás osztályfőnökök 

2019.06.07. (pén-
tek) 

10. 
8. osztály búcsúja 

Molnárné Virág Szil-
via 

2019.06.12. szerda 

16:00 óra 

11. 
Tanévzáró ünnepély igazgatóhelyettes 

2019.06.15. (szom-
bat) 17:00 óra 
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Egyéb az iskolai élethez kapcsolódó programok: 

 

sz. 
esemény / téma felelős időpont 

1. 
Zenei világnap Flóra Károlyné, Lénártné Hustiker Erika 2018.10.03. (szerda) 

2. Európai Diáksport 
Napja 

Molnár László, Molnárné Virág Szilvia, 
Somogyi Gábor 

2018.09.28. (péntek) 

3. 
Témahét Halloween 

Wölferné Bugovics Magdolna, Koós Ka-
talin 

2018. 10.15-19. (péntek) 

4. 
Témahét Martinstang 

Kondicsné Pásti Erika, Gyurkóné Kirizs 
Erika 

2018.11.05-09. 

5. 
Egészségnevelési hét 

Hajósné Molnár Hajnalka, Sümeghiné 
Károly Hajnalka 

2018.11.26-december 1. 
(szombat) 

6. 
Mikulás osztályfőnökök 2018.12.06. (csütörtök) 

7. 
Diákkarácsony DÖK, Alsós munkaközösség 2018.12.21.  

8. 
Farsang alsó osztályfőnökök 2019. 02. 08. (péntek) 

9. 
Farsang felső osztályfőnökök 2019.02. 22. (péntek) 

10. Víz Világnapja- Happy 
Hét 

Hajósné Molnár Hajnalka, Sümeghiné 
Károly Hajnalka 

2019.03.22. 

11. 
Költészet napi  
Békássy Ferenc szava-
lóverseny 

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Lénártné 
Hustiker Erika 

2019.04.11. (csütörtök) 

12 
Anyák napja osztályfőnökök 2019.05.06.  

13. 
Madarak és fák napja Hajósné Molnár Hajnalka 

2019.05.10. (péntek)  

esőnap: 2019.05.13. 
(hétfő) 

14. 
Erdei Iskola Tamás Csilla 2019. 05. 27 -31. 

15.  
Zenés délután Flóra Károlyné 2019.05.16. (csütörtök) 

16. 
Határtalanul Erdély Molnárné Virág Szilvia, Molnár László 2019.05.24-29. 

 

 

 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 
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időpont esemény / téma felelős 

2018. augusztus 27. 
hétfő 

Alakuló értekezlet: A következő tanév előkészítése, elkezdé-
sével kapcsolatos feladatok, tájékoztatás 

Intézmény-
vezető 

2018. augusztus 31. 
péntek 8:30 

Tanévnyitó értekezlet Intézmény-
vezető 

2018. 09.20-21-22. 
Őszi nevelési értekezlet (egész napos) 
Digitális szövegértés továbbképzés 

Intézmény-
vezető  

2019. 01.28. (hétfő 
délután)  

Félévi osztályozó értekezlet Intézmény-
vezető 

2019.02.04.  

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meg-
határozó értekezlet: 

- pedagógiai munka elemzése, értékelése, 
- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata 

Intézmény-
vezető 

2019.03.11. hétfő 
Időszerű feladatok: 

- pedagógus továbbképzés: Beiskolázási terv 
Intézmény-

vezető 

 Felkészülés a 3 hetes projektre  

2019.06.13. 
Év végi osztályozó konferencia Intézmény-

vezető 

2019. 06. 21 péntek 
Tanévzáró értekezlet: 

- pedagógiai munka elemzése, értékelése, 
- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata 

Intézmény-
vezető 

 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

2018.09.19. Általános szülői értekezlet Igazgató 

2019.02.05-06. Általános szülői értekezlet Igazgató 

2019.05.06-07. Szükség szerint általános szülői értekezlet, alsó tagozaton foga-
dóóra 

Igazgató 

 

A fogadóórák terve: 

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

igény szerint. 

 

Tervezett versenyek, mérések és vizsgák  

Versenyek rendje, ideje 

Az iskolában a munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek  

Intézményünk a következő versenyeket szervezi meg már hagyományosan: 

- Kistérségi Komplex tanulmányi verseny 

- „Vizuális találékonyság” rajz és kézműves pályázat és verseny 

 

Az iskola az alábbi tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 
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Verseny megneve-

zése Évfolyam Felkészítő tanár 
Meg-

jegyzé-
sek 

A jegyzékben (tanév rendje 3. melléklet) szereplő tanulmányi versenyek  

Az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek 

„Szép Magyar Beszéd” 
verseny az 5–8. évfolya-
mos tanulók számára 

az 5-8. 
évfolya-
mos ta-
nulók  

Dr Horváthné Farkas Ibolya  

„Édes anyanyelvünk” Or-
szágos nyelvhasználati 
verseny 

 Dr Horváthné Farkas Ibolya  

A jegyzékben nem szereplő tanulmányi/tantárgyi versenyek, valamint az országos szintig felmenő egyéb tanul-
mányi versenyek  

XXVI. Teleki Pál Kárpát-
medencei Földrajz-Föld-
tan Verseny  

7-8. Molnárné Virág Szilvia  

Indulj el egy úton Kárpát 
medencei Földrajz ver-
seny 

7-8. Molnárné Virág Szilvia  

Fenntarthatóság Téma-
héthez kapcsolódó ver-
seny 

 Hajósné Molnár Hajnalka  

„Ismerem a technikai 
környezetem” Orszá-
gos Technika verseny 

 Kraft Béla László  

7-8.évfolyamos tanu-
lók országos történe-
lem tanulmányi verse-
nye 

7. és 8. 
évfolyam 

Kondicsné Pásti Erika  

Zrínyi Ilona matemati-
kaverseny 3-8.o. 

3-8. évfo-
lyam 

Gyurkóné Kirizs Erika, Molnár László  

Országos angol nyelvi 
verseny 

7. és 8. 
évfolyam 

Wölferné Bugovics Magdolna  

Országos német nyelvi 
verseny 

7. és 8. 
évfolyam 

Gyurkóné Kirizs Erika  

Diákolimpiai, sportversenyek (Lásd mellékletek) 

Megyei Mezei Bajnok-
ság 

 Molnárné Virág Szilvia  

Kisiskolák Diákolimpi-
ája, atlétikai versenye 

 Molnárné Virág Szilvia, Somogyi Gábor  

Megyei Diákolimpia  Molnárné Virág Szilvia, Somogyi Gábor  

Ostffyasszonyfa Me-
gyei Diáksport Nap 

 Molnárné Virág Szilvia  

Egyéb, hagyományos járási-térségi/területi-megyei versenyek 
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Verseny megneve-

zése Évfolyam Felkészítő tanár 
Meg-

jegyzé-
sek 

Rumi Rajki István Kis-
térségi Komplex ta-
nulmányi verseny 

4.o., 8.o. 

Tamás Csilla, Sümeghiné Károly Hajnalka, 
Gyurkóné Kirizs Erika, Dr. Horváthné Farkas Ibolya, 
Kondicsné Pásti Erika, Wölferné Bugovics Mag-
dolna, Hajósné Molnár Hajnalka, Molnár László, 
Molnárné Virág Szilvia 

Saját 
rende-
zésű 

Rumi Rajki István „Vi-
zuális találékonyság” 
rajz és kézműves pá-
lyázat és verseny 

1-8. osz-
tály 

Rákos József 
Saját 
rende-
zésű 

Megyei Közlekedés-
biztonsági Verseny 

8. osztály Kraft Béla László  

Szépolvasási és nyelv-
helyességi verseny 

2.,3. és 4. 
osztály 

alsós munkaközösség  

Intézményi Bozsik 
program 

 Somogyi Gábor  

Hatosfogat  Bozi Jánosné  

Ambrózy Természetis-
mereti vetélkedő 

5-8. o.  Hajósné Molnár Hajnalka  

Ambrózy Versmondó 
verseny 

1-8. o- Alsós mk., Dr. Horváthné Farkas Ibolya  

 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a tanulmá-

nyok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (augusztus utolsó hete) 2019. augusztus 27. 

 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó értekezlet előtti héten)

 2019.01.23., 2019.06.06. 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alap-

ján)  

 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint, tervezett időpont):  -  

 

Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a mellékelt munkaközösségi munkatervek 

szólnak. 

Kiemelt mérések: 
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a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés (ha tervezi az iskola) a szakmai munkaközösségek által 
kialakított mérőeszközök segítségével 
Határidő: 2018. 09. 15. 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 

 

b) Az 1. évfolyamosok DIFER - mérések 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csök-
kentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 2018. 
október 12-éig felmérjük azon első évfolyamos tanulóink körét, akiknél az óvodai jelzések vagy 
a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosab-
ban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagó-
giai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az 
igazgatók 2018. október 26-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az 
érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kivá-
lasztott tanulókkal 2018. november 30-ig kell elvégeznünk. 

Határidő: 2018. november 30 
Felelős: 1. évf. osztályfőnöke, Sümeghiné Károly Hajnalka 
 

c) Országos kompetencia mérés a 6. és 8. évfolyamokon 

Határidő: 2019. május 29. 

Felelős: az intézményvezető; valamint Gyurkóné Kirizs Erika mérési koordinátor 

d) Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon 

Hatodik és nyolcadik évfolyamon angol, illetve német nyelvet első idegen nyelvként tanulók köré-
ben le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi 
szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 
2019. május 22-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával.  
A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére 2018. november 23-ig, az elvégzett iskolai vizsgá-
latok tanulói és intézményi adatait 2019. június 12-ig küldjük meg, a Hivatal által meghatározott 
módon. A mérések eredményét a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítjuk meg, és az 
eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapunkon tesszük közzé. 

2019. június 12-ig. 

Felelős: az intézményvezető; valamint Gyurkóné Kirizs Erika, Wölferné Bugovics Magdolna, 
Molnár László mérési koordinátor 

 

e) a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az 5-8. évfolyamon tanulók esetében 
2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszerveznünk. A mérés eredményeit 2019. május 
31-ig töltjük fel a NETFIT® rendszerbe. 

 

 A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   
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sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 

Az országos mérés, értékelés keretében a 

tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata 

Molnár László, Molnárné 

Virág Szilvia, Somogyi Gá-

bor 

2019. január 9. és 

2019. április 26. kö-

zött 

2. 
mérés eredményeinek feltöltése a NETFIT® 

rendszerbe. 

Molnár László, Molnárné 

Virág Szilvia, Somogyi Gá-

bor 

2019. május 31-ig 

    

 
 

Szakmai feladatok 

A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 

1.  
Pedagógus önértékelések az Ön-

értékelési terv szerint 
Sümeghiné Károly Hajnalka 2019.06.15. 

3. 
Intézményi önértékelés az Önér-

tékelési terv szerint 
Sümeghiné Károly Hajnalka, Hajósné 

Molnár Hajnalka 
2019.06.15. 

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős 
határ-

idő 

1. 
Segítjük a minősítéssel érintett kollégák felkészülését a minősí-
tésre, folyamatosan figyelemmel kísérjük az Oktatási Hivatal e 
tárgyban megjelent ajánlásait, tájékoztatóit 

Intézményvezető, 
Bozi Jánosné szak-

értő 

Folya-
matos 

2. Minősítési eljárások előkészítése, lebonyolításában való közre-
működés 

intézményvezető, 
intézményvezető-

helyettes 
 

 

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 

2018/2019. tanév rendjéről 2. sz. melléklete szabályozza.  
A továbbtanulásért felelős kolléga: Molnárné Virág Szilvia 

Rendszeresen ellenőrizzük a határidők pontos betartását. 

A nyolcadikos osztályfőnök a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segíti a tovább-

tanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 
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A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az osztályfő-

nöki és az egyes szaktárgyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai program). 

A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő, illetve más egyéb 

foglalkozásokra (tantárgyfelosztás). Pályaorientációs nap 2018.12.15. 

 

Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntéseinek és 
iránymutatásai szerint az illetékes kormányhivatal által meghatározott időpontban történik.  

 

feladat / esemény felelős határidő 

Szülők tájékoztatása (korrekt, naprakész tájékoztatás a web lapun-
kon) intézményvezető 

2019. 
03.15. 

Az 1. osztályosok bemutatkozása 1. osztályos tanítók  

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt 
nap, iskolánk népszerűsítése,  

alsós munkaközös-
ség-vezető 

 

A következő tanévre történő beiratkozás jogszabály szerinti lebonyo-
lítása intézményvezető  

   

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való kap-

csolatteremtő munka, valamint az iskolai honlap híradásai. 

 

Pályázatokból adódó szakmai feladatok  

feladat / esemény felelős határidő 

Folyamatban lévő projektek 

„Határtalanul” Határon túli kirándulás program 
Molnárné Vi-

rág Szilvia 
2019.06.30. 

EFOP 3.1.2 "A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás megelőzése érdekében" című projekt  

Sümeghiné 
Károly Haj-

nalka 
2019.06.30. 

EFOP-3.2.3-17-2017-00039 Digitális környezet fejlesztése a Szombathelyi 
Tankerületi Központ intézményeiben 

Papp Sza-
bolcs 

2019.06.30 

EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése 
Kraft Béla 

László 
2019.06.30 

   

Fenntartási időszakban lévő projektek 
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- „Ökoiskola” címmel a fenntartható fejlődésért 
Kraft Béla 

László 
 

   

   

Benyújtásra tervezett pályázatok 

Erdei iskola pályázat   

Erzsébet Napközis tábor 
Kraft Béla 

László 
 

Erzsébet Ottalvós élmény tábor 
Kraft Béla 

László 
 

MATEHETSZ Pályázati felhívás az EFOP 3.2.1-15-2016-00001 azo-
nosítószámú Tehetségek Magyarországa című kiemelt projekt kere-
tében megvalósuló IV. képzési ütemére 

Kraft Béla 
László 

 

Iskolai kórusok támogatása  
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Iskolai keretek közt alapítandó vagy már működő 
kórusok részére  
a 2018/2019-es tanévben megvalósuló szakmai-művészeti programok tá-
mogatására 

Kraft Béla 
László 

 

Boldog iskola cím – pályázat 
Kraft Béla 

László 
 

 

 

Intézményi kapcsolatrendszer 

Iskola és családi ház kapcsolata 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

 

1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola 
igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 
- az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének ülé-

sén, 
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 
a) Egyéni megbeszélések során a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magavisele-

téről, tanulmányi eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; vala-
mint az együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus 
között. 

b) Családlátogatás a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve ta-
nácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

b) Szülői értekezlet, melynek feladata 
- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 
- a szülők tájékoztatása 

file:///C:/Users/KraftBélaLászló/Documents/!2018-2019/00%20Értekezletek/00%20Nevelőtestületi%20értekezletek/02%20Tanévnyitó%20ért%2020180831/2018-08-27_Képzés_felhívás_EFOP.pdf
file:///C:/Users/KraftBélaLászló/AppData/Roaming/Microsoft/Word/iskolai_korusok_kiiras_palyazati_felhivas.pdf
file:///C:/Users/KraftBélaLászló/AppData/Roaming/Microsoft/Word/iskolai_korusok_kiiras_palyazati_felhivas.pdf
file:///C:/Users/KraftBélaLászló/Documents/!2018-2019/00%20Értekezletek/00%20Nevelőtestületi%20értekezletek/02%20Tanévnyitó%20ért%2020180831/PÁLYÁZATI%20FELTÉTELEK%20A%20BOLDOG%20ISKOLA%20CÍM%20ELNYERÉSÉHEZ.docx
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 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 
iskola igazgatósága felé. 

c) Fogadó óra a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy 
tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes 
eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

d) Nyílt tanítási nap. Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató 
munka mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon köz-
vetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

e) Írásbeli tájékoztató papír alapon, és/vagy a KRÉTA E-Napló felületén keresztül a szülők tájé-
koztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, illetve a kü-
lönféle iskolai vagy osztály szintű programokról.  

 

A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás 

 A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

Az intézmény és a fenntartó, illetve működtető kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre 
terjed ki:  

- az intézmény szakmai működtetése,  
- az intézmény működéséhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése,  
- az intézmény nevének megállapítására,  
- a fenntartó által a köznevelési intézmény tantárgyfelosztásának, továbbképzési program-

jának jóváhagyására,  
- az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, beleértve a tanuló-

balesetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket, valamint  
- az intézményben folyó szakmai munka értékelésére,  
- a pedagógiai program, a házirend és az SZMSZ ellenőrzése.  

A fenntartóval, működtetővel való kapcsolattartás formái:  
- szóbeli tájékoztatás adás,  
- írásbeli beszámoló adása,  
- dokumentum átadás jóváhagyás céljából,  
- egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,  
- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,  
- speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai 

tevékenységéhez kapcsolódóan. 

 

Egyéb kapcsolatok 

  



30 / 59 

 

Legitimációs záradék 

 

A Rumi Rajki István Általános Iskola intézmény nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 70.§ (2) bekezdése c) pontja alapján, a 2016. év 08. hó 30. napján tartott értekez-

letén a nevelési-oktatási intézmény 2017/2018. tanévre vonatkozó munkatervét elfogadta. 

 

Kelt: Rum, 2018.09.18. 

 

............................................. 
Kraft Béla László 

intézményvezető 

 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a jegyzőkönyv-vezető és a hi-
telesítők aláírása.) 

 

A Rumi Rajki István Általános Iskola 2017/2018. tanévre vonatkozó munkatervét a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a fenntartó, az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet/kö-
zösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai diákönkormányzat 
véleményezte. 

 

Kelt: Szombathely, 2018.09.18. 

. 

............................................ 

Cser Lászlóné 

intézményi tanács képviselője 

 

............................................. 

Varga Viktória 

szülői munkaközösség képviselője 

 

............................................. 

Baranyai Zsolt 

szülői szervezet képviselője 

 

 

............................................. 

Lénártné Hustiker Erika 

diákönkormányzat képviselője 

 

 

………………………………………… 

Fodor István 

tankerületi igazgató 
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MELLÉKLETEK 

1. Munkaközösségek munkaterve 

2. Programnaptár 

3. Diákolimpiai részvétel 

4. Ökoiskolai munkaterv 

 

 

Függelék 

A munkaterv jogszabályi háttere 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. ren-
delet 

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: Nkt. Vhr.) 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű ta-
nulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásá-
ról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet 

A tanév rendjéről szóló oktatásért felelős miniszteri rendelet 

A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet 
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2. számú melléklet: Programnaptár 

 
2018/2019. I. félév 

Szeptember 

 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőrzés/ 

számonké-

rés 

Egyéb 

08.27. Alakuló értekezlet Intézményvezető   

09.06. Tűzvédelmi, munkavédelmi, baleset-

védelmi oktatás 

Intézményvezető  Közalkalmazotti 

értekezlet 

08.27. Orvosi vizsgálat Intézményvezető   

08.31. Tanévnyitó értekezlet Intézményvezető  Értekezlet 

3. Tanévnyitó ünnepség Intézményvezető   

3-7. 
Házirend ismertetése, 

tűz- és munkavédelmi oktatás 
Osztályfőnök 

Intézmény-

vezető 
 

3-7. 
Az egész napos oktatás-nevelés tan-

évre vonatkozó megszervezése 
Osztályfőnök 

Kérelmek 

leadása 
 

3.  Tankönyvek kiadása, tankönyvellátás 
Tankönyvellátásért 

felelős 

Intézmény-

vezető 
 

3-7. 
Tanórán kívüli foglalkozásokra jelentke-

zés felmérése 
Osztályfőnök 

Kérelmek 

leadása 
 

3-7. 
Étkeztetés felmérés, normatív kedvez-

mények  
Osztályfőnök 

Kérdőívek 

leadása 
 

3-30. 
Intézményi önértékeléssel kapcsolatos 

tájékoztatás 

Intézményi 

önértékelési csoport-

vezető 

Intézmény-

vezető 
 

3-15. Szakmai ellenőrzés tervezése Intézményvezető 

Nevelő-test-

ület 

tájékozta-

tása 

 

3-15. 

Pedagógusok tájékoztatása a közneve-

lési törvény és az egyéb, oktatást mó-

dosító jogszabályok miatti változások-

ról 

Intézményvezető 
Intézmény-

vezető 
 

3-5. Tanári és diákügyelet beindítása  

Intézményvezető he-

lyettes, munkaközös-

ség vezetők 

Intézmény-

vezető 
 

3-30. 
E-Napló feltöltése, jogosultságok kiosz-

tása 
Osztályfőnök 

Intézmény-

vezető he-

lyettes 

- 
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10-től 
Szakkörök, foglalkozások 

elindítása 

szakkörvezető taná-

rok, Felkészítő taná-

rok 

Intézmény-

vezető 

Foglalkozási 

napló megnyi-

tása, vezetése 

19. Szülői értekezletek Osztályfőnökök   

19. Pályaválasztási szülői értekezlet 8. o. osztályfőnöke   

20-22. Őszi nevelési értekezlet intézményvezető   

24-28. A Világ legnagyobb órája    

25-ig Tanmenetek leadása Tanítók, tanárok 
Intézmény-

vezető 
 

19-23. 
Szülői szervezet összehívása (tisztújítás, 

éves munkaterv) 
Intézményvezető   

24-

28.. 

Szakmai közösségek 

összehívása, munkaterv meghatáro-

zása 

Szakmai közösség ve-

zetők 

Intézmény-

vezető 
 

29. 
Diákönkormányzat összehívása (tiszt-

újítás, éves munkaterv) 
DÖK segítő tanár 

Intézmény-

vezető 
 

29. 
Európai Diáksport Napja, DSE köz-

gyűlés 

Molnár László, Mol-

nárné Virág Szilvia, 

Somogyi Gábor 

  

30-ig 
Intézményi önértékeléssel kapcsolatos 

elvárás rendszer aktualizálása  

Int. önértékelési 

csoport 

Intézmény-

vezető he-

lyettes 

Alkalmazotti 

értekezlet 

30-ig 
5 éves önértékelési program aktualizá-

lása 

Int. önértékelési 

csoport 

Intézmény-

vezető he-

lyettes 

 

30-ig Éves önértékelési terv elkészítése 
Int. önértékelési 

csoport 

Intézmény-

vezető he-

lyettes 

 

30 Idősek napja  osztályfőnökök   

 

 

Október 

 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

3. Állatok világnapja, zenei világnap DÖK segítő tanár   

5. Aradi vértanúk megemlékezés (okt. 6.) 
Lénártné Hustiker 

Erika 

Következő neve-

lőtestületi érte-

kezlet 

felső 

12-ig Eltérő ütemű fejlődésű tanulók felmérése 
Első évfolyamos osztály-

tanító 

Intézményvezető 

helyettes 
 

15. KIR-STAT Intézményvezető   

26-ig 
Az eltérő ütemű fejlődésű tanulókkal kap-

csolatos létszám lejelentés 
Intézményvezető   
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19. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ünnepe (október 23.) 

Dr. Horváthné Far-

kas Ibolya, Flóra Ká-

rolyné 

  

15-

19.  
Témahét Halloween 

Wölferné Bugovics 

Magdolna 
  

26. 

Halottak napi megemlékezés: Koszorú-

zás a temetőben névadónk, Rumi Rajki 

István sírjánál 

DÖK-ért felelős tanár   

31-ig Továbbtanulási tájékoztató 8. osztályfőnök Intézményvezető  

 Fogorvosi vizsgálat iskolatitkár   

 Szakmai ellenőrzés Intézményvezető   

 
Éves önértékelési terv szerint a hónapra 

meghatározott feladatok ellátása 

Int. önértékelési 

csoport 
Intézményvezető  

29-

31. 
Őszi szünet    

 

 

November 

 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőrzés/ 

számonké-

rés 

Egyéb 

1-2. Őszi szünet    

5-9. Témahét Martinstang 
Kondicsné Pásti Erika, 

Gyurkóné Kirizs Erika 
  

22. 
Időszerű feladatok (a Magyar Közokta-

tás Napja, nov.22) 
Intézményvezető   

15-ig 
Tankönyvtámogatásra vonatkozó igény fel-

mérése 
Tankönyvfelelős 

Intézmény-

vezető 
 

20-ig 
Kompetencia felméréshez szükséges adat-

szolgáltatás 
Intézményvezető   

26-

30. 
Egészségnevelési hét Hajósné Molnár Hajnalka   

 Szakmai ellenőrzés Intézményvezető   

 
Éves önértékelési terv szerint a hónapra 

meghatározott feladatok ellátása 

Intézményi önértékelési cso-

port 

Intézmény-

vezető 
 

 

 

December 

 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

6. Mikulás ünnep Osztálykeretben 

Következő 

nevelő testü-

leti értekezlet 

Közreműködő osztályok, 

csoportok: DÖK 
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5-ig 
Diagnosztikus fejlődésvizsgálat (el-

térő ütemű fejlődésű tanulóknál) 

Osztálytanító, 

igazgató helyet-

tes 

Intézményve-

zető 
 

21. Diák-karácsony DÖK segítő tanár 

Következő 

nevelő testü-

leti  

értekezlet 

Közreműködő osztályok, 

csoportok: napközi 2. 

csoport 

 Szakmai ellenőrzés 
Intézményve-

zető 
  

 

Éves önértékelési terv szerint a 

hónapra meghatározott feladatok 

ellátása 

Intézményi ön-

értékelési cso-

port 

Intézményve-

zető 
 

24-

31. 
Téli szünet    

 

 

Január I. 

 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőr-

zés/ 

számon-

kérés 

Egyéb 

1-2. Téli szünet    

28. 
Osztályozó konferencia 

(félévi osztályozó) 
Intézményvezető - - 

 
Költségvetési évhez kapcsolódó lel-

tározási feladatok 

intézményvezető helyettes, iskolatit-

kár 
  

 
Közreműködés a tervezésben és a 

beszámolásban 

intézményvezető, intézményvezető 

helyettes, iskolatitkár 
  

 

 

 

2017/2018. II. félév (január 23-tól) 

Január II. 

 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőr-

zés/ 

számon-

kérés 

Egyéb 

20. Rumi Rajki Napok: Megnyitó ünnepség Intézményvezető   

21. 
Rumi Rajki Napok: Kistérségi Komplex Ta-

nulmányi Verseny 

Intézményvezető helyettes, 
munkaközösség-vezetők 

 

 

  

22. 
Rumi Rajki Napok: 

Vizuális Találékonyság 

Intézményvezető helyettes, 
munkaközösség-vezető 
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 Szakmai ellenőrzés Intézményvezető   

 

Felkészülés a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálatára,  

időpontok meghatározása 

Intézményvezető, 

testnevelő tanárok 
  

 
Éves önértékelési terv szerint a hónapra 

meghatározott feladatok ellátása 

Int. önértékelési 

csoport 

Iskola-

igazgató 
 

 

 

Február 

 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőr-

zés/ 

számon-

kérés 

Egyéb 

1. 
Tanulmányi eredményekről tör-

ténő értesítők elkészítése 
osztályfőnökök 

intéz-

ményve-

zető 

Beszámoltatás-

sal 

8. Farsang (alsós) osztályfőnökök   

4. Félévi értekezlet Intézményvezető   

5-6. Szülői értekezlet    

22. Farsang (felsős) osztályfőnökök   

13-ig Szabadságolási terv elkészítése Intézményvezető   

13-ig 
Továbbtanulók jelentkezési lapjai-

nak továbbítása 8.osztály osztályfőnöke   

 Szakmai ellenőrzés Intézményvezető   

 

Éves önértékelési terv szerint a 

hónapra meghatározott feladatok 

ellátása 

Intézményi önértékelési cso-

port 

Iskolaigaz-

gató 
 

23. 
A kommunista és egyéb dikta-

túrák áldozatai emléknapja 

Kondicsné Pásti Erika, Mol-

nárné Virág Szilvia 
 

osztályfőnöki 

órák kereté-

ben 

25. 
Pénz7, pénzügyi és vállalkozási 

témahét 
Kraft László   

 

 

Március 

 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

5. 

Időszerű feladatok: 
- pedagógus továbbképzés: Be-

iskolázási terv 

Intézményvezető   

11. 
Nevelési értekezlet: beiskolázási 

terv, felkészülés a 3 projektre 
intézményvezető   
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14. 

Az 1848-as forradalom és sza-

badságharc ünnepe (március 

15.) 

Intézményvezető 

Következő 

nevelő testü-

leti értekezlet 

1-8. osztály 

15-ig 

A következő tanévre vonatkozó be-

iskolázási terv elkészítése, elfoga-

dása 

Intézményvezető   

21-

22. 

A tanulói adatlapok módosításának 

lehetősége 

8.osztály osz-

tályfőnöke 
  

25. 
A módosító tanulói adatlapok meg-

küldése a Felvételi Központnak 

8.osztály osztályfő-

nöke, iskolatitkár 

Intézményve-

zető 
 

 Szakmai ellenőrzés Intézményvezető   

 
Tanulók beíratásával kapcsolatos 

feladatok 
Intézményvezető  

Fenntartó által meg-

határozott időpont-

ban 

 

Éves önértékelési terv szerint a hó-

napra meghatározott feladatok el-

látása 

Intézményi önérté-

kelési 

csoport 

Intézményve-

zető 
 

18-

22.  
Fenntarthatósági témahét Kraft László   

 

 

Április 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőr-

zés/ 

szá-

monké-

rés 

Egyéb 

18-23. Tavaszi szünet    

11. Költészet napi szavalóverseny 

Dr Horváthné Farkas 

Ibolya, iskolakönyv-

tár 

  

8-12. Digitális témahét    

12. Húsvéti készülődés 
Lénártné Hustiker 

Erika 
  

15-ig 
A választható tantárgyak megha-

tározása és közzététele 
Intézményvezető  

Meghatározáshoz szüksé-

ges véleményeztetési fel-

adatok ellátása 

16. Iskolai nyílt nap 
alsós munkaközös-

ség-vezető 
  

24-

05.17. 
3 hetet meghaladó projekt 

Hajósné Molnár Haj-

nalka, Molnárné Vi-

rág Szilvia 

  

20. 
A Föld Napja, Természetvédelmi 

Nap (Ökoiskolai program) 

Molnárné Virág Szil-

via 
  

 Szakmai ellenőrzés Intézményvezető   
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Tanulók beíratásával kapcsolatos 

feladatok 
Intézményvezető  

Fenntartó által meghatá-

rozott időpontban 

 

Éves önértékelési terv szerint a 

hónapra meghatározott felada-

tok ellátása 

Intézményi önértéke-

lési 

csoport 

Iskola-

igazgató 
 

30. 
A következő tanévre történő 
beiratkozás jogszabály sze-
rinti lebonyolítása 

Intézményvezető   

 

 

Május 

 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőrzés/ 

számonké-

rés 

Egyéb 

6. 
Anyák napi ünnepségek az alsó tagoza-

ton 
  

Osztá-

lyonként 

6. Anyák napja osztályfőnökök   

 Beiratkozással kapcsolatos feladatok Intézményvezető   

10. Madarak és fák napja Hajósné Molnár Hajnalka  
esőnap: 

05. 11. 

24-

29. 
Határtalanul program 7. osztály osztályfőnöke  7. osztály 

22. Idegen nyelvi mérés nyelvtanárok 
Intézmény-

vezető 
6. és 8. 

osztály 

20-ig 
Felmérés a szabadon választható taní-

tási órákon való részvételről 
Osztályfőnök 

Intézmény-

vezető  

16. Zenés délután Flóra Károlyné   

29. Országos kompetencia mérés 
Gyurkóné Kirizs Erika, Dr. 

Horváthné Farkas Ibolya 
  

31. Gyermeknap    

27-

31. 
Erdei iskola 4. osztály osztályfőnöke  4. osztály 

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató   

 
Éves önértékelési terv szerint a hónapra 

meghatározott feladatok ellátása 

Intézményi önértékelési 

csoport 

Intézmény-

vezető 
 

 

 

Június 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

7. Tanulmányi kirándulások    

9. Pedagógusnap Intézményvezető   
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A tanulók fizikai állapotának 

és edzettségének vizsgálatá-

ról szóló tájékoztatás 

Intézményvezető,  

testnevelő tanárok 
  

12. 

Nemzeti Összetartozás napja 

Határtalanul bemutató elő-

adás Projektnap 

7. osztály osztály-

főnöke 

Intézményvezető 

7. osztály 

6. Környezetvédelmi világnap 
DÖK-ért felelős ta-

nár 

Intézményvezető ökoiskolai prog-

ram 

10-ig 
A kölcsönözhető tankönyvek 

jegyzékének közzététele 
Iskola-könyvtáros 

Intézményvezető 
 

12. 8. osztály búcsúja 
8. osztály osztály-

főnöke 
  

13. 

Nevelőtestületi értekezlet 

(év végi osztályozó konferen-

cia) 

Intézményvezető 

- - 

14. 
Tanévzáró adminisztrációs 

nap 

 
  

 Szakmai ellenőrzés Intézményvezető   

 

A szorgalmi időszak végét követő időszak 

 

Június  

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

30. 
Pedagógusok által használt 

eszközök leadása 
Intézményvezető   

 
Szakmai ellenőrzés értéke-

lése 
Intézményvezető 

 
 

19-ig 

Tanköteles, felvételt nem 

nyert tanulókról a jegyző ér-

tesítése 

Intézményvezető 

  

21. 

Nevelőtestületi értekezlet 

(pedagógiai munka elemzése, 

értékelése, hatékonyságának 

vizsgálata, tanévzáró) 

Intézményvezető 

 

Jegyzőkönyv meg-

küldése: 

- fenntartónak, 

- iskolaszéknek, 

- intézményi  

tanácsnak, 

15. Tanévzáró ünnepély 

Intézményvezető 

h., 8.o. osztályfő-

nöke 

Intézményvezető  

 Nyári táborozás 
Érintett pedagó-

gusok 
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Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott fel-

adatok ellátása 

Int. önértékelési 

csoport 
Intézményvezető  

 

Július 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

 Selejtezés 
Pénzügyi 

ügyintéző 
  

 Karbantartások Intézményvezető   

 Nyári táborozás 
Érintett pedagó-

gusok 
  

 

Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott fel-

adatok ellátása 

Int. önértékelési 

csoport 
Intézményvezető  

 

Augusztus 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

 
Órarendi igények, kérések le-

adása 
Pedagógusok   

 Tantárgyfelosztás elkészítése Iskolaigazgató   

 
Tantárgyfelosztás 

véleményeztetése 

Intézményvezető 

 

Véleményezésre 

jogosult a nevelő-

testület 

 
Tantárgyfelosztás, órarend 

véglegesítése 

Intézményvezető 
  

 Javító vizsgák Intézményvezető   

 
Tanévnyitó ünnepségre való 

felkészülés 
   

 
Munkavédelmi bejárás 

(kockázatfelmérés) 

Munkavédelmi 

felelős 
  

 

Tűzvédelmi intézkedések 

(tűzoltó készülékek, tűzriasz-

tók, tűzriadó tervek) 

Tűzvédelmi 

felelős /megbí-

zott 

  

 
Pedagógusok részére az esz-

közök átadása 
Intézményvezető   

 Tantermek előkészítése Pedagógusok Intézményvezető  

 Szertárak átadása Szertár felelősök Intézményvezető  

 

Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott fel-

adatok ellátása 

Int. önértékelési 

csoport 

Intézményvezető 
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3.sz melléklet: Magyar Diákolimpiai részvétel tervezése 

 

Munkaterv melléklet: Magyar Diákolimpiai részvétel tervezése 

Sportág Korcsoport Nem 

célkitűzés (kör-
zeti döntő, me-

gyei döntő, 
OED, OD) 

Terve-
zett uti-
költség 

Terve-
zett ét-
kezési 
költség 

Tervezett 
költség 

összesen 

MDSZ saját rendezésében megva-
lósuló Diákolimpiai versenyek             

Asztalitenisz             

Atlétika              

Pályabajnokság II. III. IV. fiú-lány megyei     25000 

Mezei futás II. III. IV. fiú-lány megyei     25000 

Floorball (kispályás)             

Játékos sportverseny             

Kézilabda             

Kis iskolák sportversenye  IV           

Atlétika  II. III. IV. fiú-lány 
megyei, orszá-
gos 91400 100000 191400 

Kézilabda (lány)             

Labdarúgás (fiú) IV. fiú 
megyei, orszá-
gos 91400 100000 191400 

Kosárlabda             

Labdarúgás  II.III.IV.  fiú  körzeti,megyei       

Teremlabdarúgás  IV.  fiú  körzeti,megyei       

Röplabda             

Torna             

Úszás             

Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia             

Szakszövetségek közreműködésé-
vel megvalósuló Diákolimpiai ver-
senyek             

Aerobik             

Alpesi sí             

Birkózás             

Evezés             

Falmászás             

Floorball (unihoki és nagypályás)             

Gumiasztal             

Gyorsasági görkorcsolya             

Judo             

Karate (WKF, Ippon Shobu, 
Kyokushin)             

Kerékpár (BMX, MTB, országúti)             

Kosárlabda B33             
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Kötélugró             

Lábtoll             

Ökölvívás             

Ritmikus gimnasztika             

Rögbi 7's             

Rövidpályás gyorskorcsolya             

Sakk             

Sportlövő             

Strandlabdarúgás             

Súlyemelés             

Tájfutás             

Táncsport             

Tollaslabda             

Ultimate frizbi             

Úszás             

Vívás (tőr, párbajtőr, kard)             

Vizilabda- sulipóló             

Összesen:        182800 200000 432800 

Megj: A táblázat az induló korcsoportoknak, nemeknek megfelelően sorok beszúrásával bővítendő 
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4. számú melléklet: Ökoiskolai munkaterv 

 

 

 

Rumi Rajki István Általános Iskola 

 

Ökoiskolai munkaterve 
 

2018/2019. tanév 
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Készítette: Ökoiskolai munkacsoport 

 

 

Rum, 2018. szeptember 5. 

 

 

 Az Ökoiskolai munkacsoport tagjai: 

Kraft Béla László intézményvezető 

Sümeghiné Károly Hajnalka intézményvezető – helyettes 

Hajósné Molnár Hajnalka ökoiskolai – koordinátor,  

   felsős munkaközösség - vezető 

Koós Katalin alsós munkaközösség - vezető 

Lénártné Hustiker Erika DÖK – vezető 

 

Az iskola minden pedagógusa 

Minden technikai dolgozó 

 

 

Fő céljaink a tanév során: 

 

Nevelési célok 
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A gyermekek magatartásának, tudásának, attitűdjeinek, értékrendjének, érzelmi viszonyulásainak, szo-

kásainak formálása.  

A megfelelő környezeti attitűd kialakítása, s fokozott környezeti felelősség ébresztése tanulóinkban. 

A megfelelő érzelmi viszonyulás és a környezetbarát tanulói szokásrend kialakítása. 

Egyéni tanulói magatartás és szokások változása érdekében a fenntartható élet etikájának elfogadta-

tása.  

 

Helyi célok 

 Az „Örökös Ökoiskola” cím kritériumainak való megfelelés 

 2018/2019 – as tanévben az „Örökös Ökoiskola” cím megszerzése, méltó elnyerése  

 A vállalások teljesítése a tanév során, az Ökoiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, a le-

hetőségekhez mérten bővítése 

 Szemléletformálás a környezettudatosság és a fenntarthatóság érdekében 

 Környezettudatosságra nevelés a tanórákon, minden iskolai programon és rendezvényen 

 A pedagógiai munkában komplex tanulás-szervezési formák (pl. témanap, projektmódszer) 

használata a fenntarthatóságra nevelés érdekében. 

 A fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a gyakorlatban 

 Környezeti értékek megóvása 

 Partnereinkkel a jól működő, szoros kapcsolat fenntartása 

 Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető, a természet tanulmányozására alkalmas helyek lá-

togatásának növelése (Rába part, Jeli arborétum, NATURA 2000) 

 Az ökológiai szemlélet továbbformálása (pl. Rába part: a természetes életközösségek megfi-

gyelése, a környezetben bekövetkező változások nyomon követése, az élőhelyek megfigye-

lése, megóvása, természetvédelmi tevékenység - NATURA 2000) 

 

1.1.1. Fontosabb szakmai tevékenységeink - Sikerkritériumok 

 

A. Alapdokumentumok igazítása a fenntarthatóság cél és feladatrendszeréhez 

 A szervezet tényeken alapuló megismerése.  

 A tanulók, szülők, pedagógusok többségének támogatása. 

 Felülvizsgált, a céloknak megfeleltetett dokumentumok 

 Új, az ökoiskolai kritériumrendszerhez igazodó, közzétett ökoiskolai munkaterv 

B. Az ökoiskolai munkatervvel összehangolt munkaközösségi munkatervekA fenntarthatóság pe-

dagógiáját támogató szervezeti feltételek kialakítása 

 A tantestület minden munkaközössége, s az intézményt üzemeltető technikai dolgozók szin-

tén delegálnak tagot. 

 A DÖK beazonosíthatóan "zöldebb" diákönkormányzatként működik. 

 A diákönkormányzat több önálló feladattal bekapcsolódik az ökoiskolai munkaterv megvaló-

sításába. 
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 A fenntarthatóságra nevelésre nyitott új munkatársak 

 A fenntarthatóságra nevelés szempontjainak érvényesülése az iskola belső önértékelési 

rendszerében. 

 A fenntarthatóságra nevelés szempontjainak érvényesülése az intézményi elégedettségmé-

résekben. 

 A pedagógusok teljesítményértékelésébe beépül a fenntarthatóságra nevelés terén végzett 

munka, a példamutatás, az alkalmazás gyakorisága. 

 Legalább egy tantestületi szakmai műhelymunka, előadás, és/vagy beszámoló a tárgyidő-

szakban 

 1 fő fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos továbbképzésen, ökoiskolai képzésen való 

részvétele 

 

C. Bővülő, a fenntarthatóság pedagógiáját jól szolgáló pedagógiai tevékenységek tervezése, 

megvalósítása 

 Munkatervek, megvalósíthatósági tanulmány, projekttervek,  

 évente minimum két komplex tanulás-szervezési formában szervezett program (témanap, 

témahét, projekt) 

 Bekapcsolódás a fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó hazai és/vagy nemzetközi oktatási 

programokba  

 Iskolakert projekt, Energiakaland, illetve egyéb országos, vagy nemzetközi programban való 

részvétel 

 Az erdei iskolai programjának terve elkészül 

 Egy nyári fenntarthatóság témaköréhez kapcsolódó tábor  

  Kerékpáros, gyalogos teljesítménytúra foglalkozások  

 Évente egy-egy terepgyakorlat, kutatási feladatok, megfigyelések, környezet állapotának fel-

mérését célzó program szervezése 

 Évente egy-egy látogatás a helyi - természeti és épített - környezet tanulmányozására alkal-

mas területekre 

 Évente egy-egy terepgyakorlat, kutatási feladatok, megfigyelések, környezet állapotának fel-

mérését célzó program szervezése 

  A fűtés, vízfelhasználás, villamos energia használat költségvonzatának és környezeti hatása-

inak ismerete  

 Az energia-járőr szolgálat működése rendszeres  

 A tanórák 10%-ában kooperatív technikák alkalmazása 

  Környezeti nevelési játékok havonta 1-2 alkalommal minden műveltségi területeken, napkö-

ziben 

 

D. Az intézmény működtetése a fenntarthatóság szellemében 

 Az intézmény takarítása, csúszásmentesítése környezetbarát eljárásokkal történik, a rongá-

lások helyreállításában, az intézmény állagának megóvásában a szülők és a tanulók aktívan 

részt vesznek. 

 Környezetbarát védjegyű, helyi termékek, energiatakarékos eszközök, akkumulátorok, újra-

hasznosított papír beszerzése  

 beleértve ezekbe a jelen C. kritériumcsoportban felsoroltak legalább felét. 
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 Az intézmény életében hangsúlyosan és bizonyíthatóan jelen van a megelőzés: a hulladék-

mennyiség, a víz- és energiafogyasztás éves szinten kimutathatóan csökken. 

 Energiatakarékos üzem. Túlfogyasztások nem jelentkeznek. 

 A megrendelt munkákat helyi vállalkozók végzik 

 környezetbarát termékekkel, eljárásokkal csúszásmentesített, takarított felületek 

 Iskolatej, iskolagyümölcs közeli vállalkozóktól 

 A családok környezetkímélő, egészséget nem károsító iskolai taneszközöket szereznek be 

 Eldobható eszközök mellőzése az iskolai rendezvényeken. 

 A diákok részben saját öltözőszekrénnyel rendelkeznek.  

 Az osztályterem többségében kizárólagos használatú, folyosó szakaszokon saját dekoráció. 

 Az osztályterem, folyosók, közösségi terek berendezése, dekorálása, udvar kialakítása a diá-

kok részvételével zajlik  

 Egész éven át van a fenntarthatóság céljaival, eszmeiségével megegyező dekoráció 

 Minden óraközi szünetben biztosítjuk a játékok, sporteszközök használatát. 

 Egyének, szervezetek is részt vesznek az iskola szépítésében, rendezésében. 

 Az intézmény különféle, fenntarthatósággal kapcsolatos információs adathordozóinak száma 

(könyvek, újságok, CD-k) nő. 

 A könyvtárban külön polcon, kiemelt helyen találhatóak a fenntarthatósággal kapcsolatos 

könyvek, folyóiratok, segédanyagok. 

 Intézményünk rendelkezik a terepi programok, külső helyszínen végzendő kutatómunka el-

végzéséhez szükséges távcsővel, nagyítóval, gyorshatározó lapokkal, mérőszalagokkal, fel-

adatlapokkal.  

 Az intézmény rendelkezik biztonságos kerékpártárolóval vagy kerékpár tárolására alkalmas 

egyéb hellyel. 

 A Bringázz a munkába! kampány mérései, vagy egyéb objektív becslés alapján nő a kerékpár-

ral közlekedő dolgozók száma 

 A Bringázz a suliba! kampány mérései, alapján nő a kerékpárral érkező tanulók száma. 

 Kevesebb autó érkezik iskolánk elé reggel és délután 

 Legalább 4 féle hulladék szelektív gyűjtése 

 Az elektromos készülékeket csak akkumulátorokkal, vagy hálózatról működtetjük. 

 Folyamatosan gondozott zöld, gyepes felület van az intézmény területén. 

 Új telepítésű fákkal, cserjékkel gyarapszik udvarunk. 

 Gondozott beltéri növényzet van az intézmény területén. 

 Őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók száma nő. 

 A mikroklímának megfelelő dísznövények vannak az udvarban. 

 Madárvédelmi (madárodú, etető) és egyéb természetvédelmi berendezés található az intéz-

mény területén. 

 Esővizet használnak (pl. öntözésre) az arra alkalmas helyeken.  

 Iskolakertünkben zöldségfélék és gyümölcs termesztése is folyik. 

 Komposztáló működtetése megoldott. 

 Környezetbarát anyagokból készült udvari játszóeszközeink kerti bútoraink vannak. 

 Felújított szabadtéri sportpályák a sportudvarunkban. 

 

E. Eredményes ökoiskolai kommunikáció folytatása 

 A fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos rovat a honlapon 
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 Az intézmény weblapján folyamatosan frissülő, aktuális helyzetképet mutat az ökoiskolai ro-

vat. 

 Az intézmény éves ökoiskolai munkatervét a diákönkormányzat aktív közreműködése után 

elfogadja. 

 A szülők képviselői javaslataikkal és munkafelajánlásaikkal is támogatják az ökoiskolai mun-

katervet. 

 Több a társadalmi környezet számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság té-

makörével kapcsolatos akciók, események száma. 

 A szülők 10%-a részt vesz a környezettudatossággal / fenntarthatóság-gal kapcsolatos akci-

ókban, eseményekben. 

 A fenntarthatóságra nevelés érdekében szervezett bemutató órák, foglalkozások. 

 A fenntarthatóság tanulásának témájához kapcsolódó diáktalálkozó (zöld diákparlament). 

 A fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos rovat a honlapon. 

 Az intézmény weblapján folyamatosan frissülő, aktuális helyzetképet mutat az ökoiskolai ro-

vat. 

 Negyedévenkénti ökoiskolai tájékoztatók  

 A fenntarthatóság témakörének szentelt rovat a Kapocsban. 

 A fenntarthatóság témakörének szentelt faliújság az iskolában. 

 Mediációs konfliktuskezelési technikák alkalmazása gyakorlat szinten megjelenik az intéz-

ményben. 

 

F. Sikeres Öko – együttműködések tető alá hozása a célok megvalósítása érdekében 

 Magyarországi központi intézményekkel való érdemi együttműködés a fenntarthatóság pe-

dagógiája területén. 

 Legalább egy közös projekt külföldi intézményekkel a fenntarthatóság pedagógiája terén. 

 Civil szervezettel évente legalább egy közös rendezvény. 

 A KLIK, nemzeti park igazgatóságok), vállalkozókkal, gazdasági társaságokkal való együttmű-

ködés a fenntarthatóságot pedagógiáját érintő témákban. 

 Óvodával való közös program kidolgozása és működtetése 

 Működő kapcsolata a regionális Ökoiskola Forrásközponttal, vagy régióbeli köznevelési intéz-

ménnyel. 

 Szociális intézménnyel való tartalmi együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája terén. 

 Együttműködés az Ökoiskola Hálózattal, vagy az Iskolakert-hálózattal. 

 Legalább egy fenntarthatóság tanulásához kapcsolódó sikeres családi program. 

 Legalább egy szülők bevonásával szervezett program a fenntarthatóság pedagógiája terüle-

tén. 

G. A helyi közösség orientálása 

 Gondozott Rumi Rajki István szoborpark, Mellszobra környezetének folyamatos rendezett-

sége, I. világháborús emlékpark Hősi emlékmű szobor környezete rendezett. 

 Bákássy Ferenc I. világháborúban hősi halált halt költő hagyatékának emlékére megrendezett 

rendhagyó irodalomóra  

 Gyalogtúra a zsennyei "Ezeréves" tölgyhöz 

H. Az intézmény arculatához igazodó fenntarthatósági stratégia kialakítása és megvalósítása 

 A bevontak többségének pozitív a visszajelzése (80% támogató) 
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 A teljesülésükről szóló átfogó értékelő beszámoló a megvalósítás sikerét adatokkal támasztja 

alá 

 Tantestületi megbeszéléseken, a tanulókkal való közös tevékenység során, szülői összejöve-

teleken tartott előadás keretében értékeljük az elvégzett munkát, melyet honlapunkon is 

publikálunk 

 

1.1.2. Várható produktumaink 

Megújult alapdokumentumok, újjászervezett ökoiskolai munkacsoport, „zöld” diákönkormányzat, fenntart-

hatóságra nevelést célzó önértékelési / minőségbiztosítási rendszer dokumentációja. Mindemellett a szakmai 

műhelymunkák, előadások, beszámolók, témanap, témahét, projekt, tábor, erdei iskola, szakkör, zöld spor-

tok, terepgyakorlatok, gyalog és kerékpártúrák, energetikai elemzések, környezeti nevelési játékok dokumen-

tumai. Dekoráció, virágsarok, „zöld szigetek”, komposztáló, esővízgyűjtő, őshonos növényfajok, iskolakert, 

madárvédelmi berendezések, ökoiskolai munkaterv, diákújság, öko-rovat a honlapon, stb. produktumokkal 

számolok. 

 

 

Éves feladataink:  

 

Időpont, határidők Célok, feladatok, programok, események Felelősök, partnerek 

(Résztvevők köre) 

Szeptember   

Szeptember -  

folyamatosan 

 

Az Ökoiskolai munkacsoport megújítása 

Az éves célok meghatározása  

Kiemelt fontosságú cél a tanév során: Felkészülés az 

„Örökös Ökoiskola” cím elnyerésére.  

A munkaterv tervezet összeállítása 

Az Ökoiskolai munkaterv egyeztetése az iskolában mű-

ködő munkaközösségek munkatervével, a DÖK – kel, az 

SZM képviselőivel 

Pályázati lehetőségek figyelése 

Kraft László int. vez. 

Hajósné M. Hajnalka, 

Öko – koordinátor 

Pedagógusok, DÖK, 

SZM, Szemünk Fénye 

Szülő Egyesület, 

Technikai dolgozók 

Szeptember  -  

folyamatosan 

Az iskola folyosóinak, osztálytermek dekorálása 

(plakátok, diákrajzok) 

Osztályfőnökök 

(1 – 8. osztályok) 

Molnárné V. Szilvia 
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Osztálytermek virágosítása: „Hozz egy virágot az osztá-

lyodba!” program folytatása 

Napközis vezetők 

 

Szeptember 19. Szülői értekezlet: 

Évi Öko - programok tájékoztatása:  

Iskolagyümölcs, Egészségnevelési témahét, Fenntartha-

tósági témahét 

Iskolavezetés 

osztályfőnökök 

Szeptember – 

folyamatosan 

Tanulmányi versenyekre jelentkezés a környezeti neve-

lés témakörében  

Pl. XXVI. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan 

Verseny, Indulj el egy úton Kárpát medencei Földrajz 

verseny, Fenntarthatóság Témahéthez kapcsolódó ver-

seny  

Szaktanárok 

Molnárné V. Szilvia 

Hajósné M. Hajnalka 

(felsős tanulók) 

Szeptember 15. ??? 

 

Takarítási Világnap: szemétgyűjtés a faluban 

Csatlakozás a TeSzedd! – önkéntesen a tiszta Magyaror-

szágért országos őszi akcióhoz. 

Az iskola környékén, és a kijelölt utcákban, falurészeken 

szemétszedés osztályonként 

DÖK 

Osztályfőnökök 

(1 – 8. osztály) 

Szeptember 22. ??? Papírgyűjtés a környezettudatosság jegyében DÖK 

Lénártné H. Erika 

Osztályfőnökök 

Szeptember 22. ??? Autómentes nap: A gyalogos és kerékpáros közlekedés 

további népszerűsítése 

Őszi tanulmányi séta a Rába partra. 

(NATURA 2000) 

Iskolavezetés 

DSE 

Alsós osztályfőnökök 

szeptember 24-28 A Világ legnagyobb tanórája 

 

Kraft Béla László 

Szeptember 28. Európai Diáksport Napja az egészséges életmód jegyé-

ben 

Aktív sportolás - több helyszíne???  

2018 m futás a rumi Focipálya körül 

DSE, Somogyi Gábor 

Molnárné V. Szilvia 

Molnár László 

Szeptember -  Iskolakert gondozása: öszi munkák, betakarítás Kraft László 
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folyamatosan 

 

Az udvar dísznövényeinek gondozása (felsős osztályok – a 

technika és életvitel 

órák keretében) 

Technikai dolgozók 

Lombgereblyézés 

Október   

szeptember 24-28 A Világ legnagyobb tanórája 

 

Kraft Béla László 

Október 4.  

 

Állatok Világnapja??? 

Kisállatok, „házi kedvencek” bemutatkozása 

DÖK 

Iskolakönyvtár: 

Lénártné H. Erika 

Október Gyalogtúra szervezése igény szerint  

(Hegyhát, Írottkő, …) 

Molnár László 

Október- folyamato-

san 

Iskolakert gondozása  

(termések betakarítása, őszi talajmunkák) 

Gyümölcsaszalás 

Kraft László 

(felsős osztályok – a 

technika és életvitel 

órák keretében) 

Technikai dolgozók Az udvar dísznövényeinek gondozása 

Lombgereblyézés, komposztálás 

(Az iskola udvarán, iskolakertben lehullott lomb össze-

gereblyézése, komposztálása) 

Október 3 - 4. hete A Rumi Rajki István Emlékpark gondozása  

(lombgereblyézés, árvácskaültetés), koszorúzás 

Iskolavezetés 

DÖK 

Lénártné H. Erika 

Október- folyamato-

san 

A iskola aulájának dekorálása őszi termésekkel, termés-

bábokkal, levéldíszekkel 

Molnárné V. Szilvia ??? 

osztályfőnökök 

November   

November 26-dec-

ember 1. 

„Egészségnevelési témahét” megrendezése az egészsé-

ges életmódra nevelés érdekében  

 

Hajósné M. Hajnalka, 

Sümeghiné Károly Haj-

nalka 

osztályfőnökök 
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Támogatók: 

SZM, Rumi Rajki István 

Alapítvány 

November-  

folyamatosan 

Pályaorientáció:  

Pályaorientációs szülői értekezlet, Pályaválasztási és 

képzési vásár, iskolalátogatások, munkahelyek látoga-

tása,? hiányszakmák feltérképezése a fenntarthatóság 

jegyében 

Molnár László 

Molnárné V. Szilvia 

osztályfőnökök 

(7-8. osztály tanulói) 

November vége 

 

Adventi készülődés a környezettudatosság jegyében.  

Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó koszorú, díszek készí-

tése természetes anyagok felhasználásával és elhelye-

zésük az iskola aulájában. 

DÖK 

Iskolakönyvtár: 

Lénártné H. Erika 

Tóth Bernadett (Kreatív 

- hobby szakkör tanulói) 

November - 

folyamatosan 

Madáretetők ellenőrzése, karbantartása, pótlása, feltöl-

tésük élelemmel. 

Kraft László 

(felsős osztályok – a 

technika és életvitel 

órák keretében) 

Technikai dolgozók 

December   

December -  

folyamatosan 

A madáretetők kihelyezése és folyamatos feltöltésük 

élelemmel 

Madáreleség készítése 

Kraft László 

(felsős osztályok – a 

technika és életvitel 

órák keretében) 

Technikai dolgozók 

December 6. Mikulás megünneplése a fenntarthatóság jegyében 

Tantermi dekoráció készítése, megújítása 

Osztályfőnökök 

DÖK 

December 3. hete Az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományőrző 

programok, jeles napok megünneplése pl. Luca – búza 

vetése,  

Alsós munkaközösség 

(1 - 4. osztályok 

Tóth Bernadett 

(Kreatív - hobby szakkör 

tanulói) 
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December- folyama-

tosan 

Kézműves foglakozások – karácsonyi díszek készítése 

természetes és újrahasznosítható anyagokból 

Mézeskalács sütése 

Alsós munkaközösség 

tanítók, napközisek, 

szaktanárok 

(1 - 4. osztályok, napkö-

zisek) 

Tóth Bernadett (Kreatív - 

hobby szakkör tanulói) 

December 15.  Pályaorientációs Nap Munkaközösség veze-

tők, DÖK 

December 21. Diákkarácsony a fenntarthatóság jegyében 

Öko – karácsonyfa (aula) 

Iskolavezetés, 

Osztályfőnökök 

DÖK, SZM,  

Szemünk Fénye Szülő 

Egyesület 

December- folyama-

tosan 

Csíráztatás 

A csíráztatás egészséges táplálkozásban betöltött sze-

repe 

(víz– és fényszükséglet) 

Friss vitaminforrások, "élő ételek" csíráztatása, fogyasz-

tásuk népszerűsítése 

Kraft László 

(felsős osztályok – a 

technika és életvitel 

órák keretében) 

Technikai dolgozók 

December- folyama-

tosan 

Hó eltakarítása 

Időjárástól függően – a tanulók bevonása a hó eltakarí-

tásába, bokrok ágairól lerázás 

Technikai dolgozók 

(alsós és felsős tanulók) 

Január   

Január 20- 21- 22.  Rumi Rajki Napok a környezettudatosság jegyében: 

Komplex Tanulmányi Verseny 

Vizuális Találékonyság 

Kiállítás szervezése 

Iskolavezetés, Rumi 

Rajki István Alapítvány, 

SZM, Szemünk Fénye 

Szülő Egyesület, Játék-

vár Óvoda, Kistérségünk 

iskolái és tanulói 

(4. és 8. évfolyamos ta-

nulók) 

Január- folyamato-

san 

Madáretetés folytatása, a madáretetők folyamatos fel-

töltése – az itthon telelő madarak védelme érdekében 

Kraft László 
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Téli túra az erdőben, az élőhely megfigyelése (Natura 

2000) 

Technikai dolgozók 

(felsős osztályok) SZM,  

Szemünk Fénye Szülő 

Egyesület  

Január-  

folyamatosan 

Időjárástól függően a fák, bokrok megszabadítása a vas-

tag hótól 

Technikai dolgozók 

(alsós és felsős tanulók) 

Január- folyamato-

san 

Csíráztatás  Kraft László 

(felsős osztályok) 

Január Szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek a környéken. 

Kapcsolatfelvétel az illetékes intézményekkel  

Iskolavezetés 

DÖK 

Február   

Február- folyamatos Madáretetés folytatása Technikai dolgozók 

felsős osztályok 

Február Média megjelenések koordinálása, a nyilvánosság bizto-

sítása 

Iskolavezetés 

DÖK 

Február 8.  

Február 22. 

Farsangi mulatság szervezése során a környezettuda-

tosság és fenntarthatóság elemzése, biztosítása 

(Farsangi népszokások felelevenítése: maszkok készí-

tése, fánksütés) 

Pedagógusok 

SZM, DÖK,  

Szemünk Fénye Szülő 

Egyesület, Rumi.Rajki 

István Alapítvány 

Játékvár Óvoda 

Február- folyamatos Magok elültetése, palántanevelés az iskolai konyhakert 

számára 

Virágmagok, - hagymák elültetése 

Kraft László 

Technikai dolgozók 

felsős osztályok 

Február 25. – már-

cius 01. 

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét Kraft László 

Március   

Március 6. Nemzetközi energiahatékonyság napja 

Energia – őrjárat a takarékosság jegyében 

Kraft László 

Technikai dolgozók 
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(1 – 8. évf. tanulói) 

Március 22.  Víz Világnapja – Happy Hét programja Hajósné Molnár Haj-

nalka  

Sümeghiné Károly Haj-

nalka 

Március- folyamatos Az iskolaudvar tavaszi takarítása 

A szobanövények átültetése 

Az iskolakert kora tavaszi munkálatai, ágyások előkészí-

tése 

Kraft László 

Technikai dolgozók 

(felsős osztályok) 

Március- folyamatos A Rumi Rajki István Emlékpark gondozása Alsós munkaközösség 

(alsós osztályok) 

Április   

Április 1-2. hete A 3 hetet meghaladó projekt előkészítése 

„Ökoprojekt” 

Pedagógusok 

DÖK, SZM,  

Szemünk Fénye Szülő 

Egyesület,  

Rumi. Rajki István Alapít-

vány 

Április 22.  

Április 23 – 27. 

 

Április 20 – május 13. 

 

A Föld Napja 

Fenntarthatósági Témahét (2018):  

Fenntarthatóság és Környezettudatosság hete  

A 3 hetet meghaladó iskolai projekt: „Ökoprojekt” a 

fenntarthatóság, környezettudatosság jegyében 

  

Iskolavezetés 

Molnárné V. Szilvia 

Hajósné M. Hajnalka 

Osztályfőnökök 

Április  Csatlakozás a TeSzedd! – önkéntesen a tiszta 

Magyarországért országos tavaszi akcióhoz 

Illegális hulladéklerakók feltérképezése a falu környe-

zetében 

Iskolavezetés 

Molnárné V. Szilvia 

Hajósné M. Hajnalka 

Osztályfőnökök 

Április- Az iskolaudvar virágosítása Iskolavezetés 
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 folyamatos Technikai dolgozók 

Április- 

folyamatos 

Az iskolakert tavaszi munkálatai, gondozása  

(magok, hagymák ültetése, gyomlálás, öntözés) 

Kraft László 

Technikai dolgozók 

(felsős osztályok) 

Május   

Május 10.  

Esőnap: máj. 13. 

Madarak és Fák Napja 

Jeli Arborétum meglátogatása (NATURA 2000) 

Gyalogtúra – Rába – part (NATURA 2000) 

Kerékpártúra – Zsennye, Horgásztó, ill. Jeli 

Hajósné M. Hajnalka 

Pedagógusok 

(1 – 8. évf. tanulói) 

Május ??? Erdei iskola  

Bakonyerdő Zrt. – Balaton – felvidéki Erdészeti Erdei Is-

kola, Monostorapáti erdészháza (NATURA 2000) 

Tamás Csilla 

4. évfolyamos tanulók 

Május-  

folyamatos 

 

Az iskolakert gondozása (gyomlálás, kapálás, öntözés) 

Az iskolaudvar gondozása 

Kraft László 

Technikai dolgozók 

(felsős osztályok) 

Május 24-29. Határtalanul program a környezettudatosság jegyében 

(Erdélyi kirándulás) 

Molnár László 

Molnárné Virág Szilvia 

7. osztály tanulói 

Május 31. Családi és Gyermeknap a környezettudatosság jegyé-

ben  

 

DÖK 

Június   

Június 07.  Tanulmányi kirándulás a környezettudatosság jegyé-

ben.  

Környezeti nevelés és a múzeumok kapcsolata. Lehető-

ség szerint egy – egy múzeum meglátogatása a kirándu-

láson 

Osztályfőnökök 

Június 5.  Környezetvédelemi világnap: 

Az országos program figyelemmel kísérése, lehetőség 

szerint részvétel a meghirdetett helyi programokon 

DÖK 
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Június – 3. hete Az éves Öko – munka értékelése 

Jövő évi tervek, új lehetőségek kidolgozása 

Ökoiskolai munkacso-

port 

Hajósné M. Hajnalka 

Kondicsné Pásti Erika 

Június 3. hete  Az iskolakert nyári munkálatainak megszervezése Kraft László 

Technikai dolgozók 

Pedagógusok  

(felsős osztályok) 

Július A nyári táborok lebonyolítása a környezeti nevelés fi-

gyelembe vételével 

Pl. 2 – 3 hetes napközis tábor, Sporttábor, Zánka 

Kraft László 

Lénártné H. Erika 

Somogyi Gábor 

 

 

Kiemelt feladataink: 

 A „zöld jeles napok” méltó megünneplése: Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, … 

 Az iskolakert gondozása, az iskolai tanulási folyamatba való beépítése 

 Osztálytermek további virágosítása: „Hozz egy virágot az osztályodba!” program folytatása 

 Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető, a természet tanulmányozására alkalmas helyek látogatását 

folyamatosan szorgalmazzuk. (Rába part, Jeli arborétum, NATURA 2000) 

 A belső rendezvények szervezésénél környezeti szempontok figyelembe vétele (pl. eldobható eszkö-

zök mellőzése) 

 A diákönkormányzat bekapcsolódik, és önálló feladata lesz az ökoiskolai munkaterv megvalósításá-

ban.  

 Mindennap sportolás az egészséges életmód jegyében 

 

 

A szemléletformáláson belül: 

A tanulók megfelelő környezeti hozzáállásának, a környezetet védő magatartásnak és a megfelelő attitűdök-

nek a kialakítása. 

 Témanap – „zöld jeles napok” kiemelése, megünneplése pl. Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld 

napja, … 

 Az iskolaudvar, iskolakert további szépítése, gondozása, szezonális munkálatainak folyamatos elvég-

zése. Komposztáló működtetése.  

 Erdei iskola a 4. évfolyamon, Balaton – felvidéki Erdészeti Erdei Iskola (NATURA 2000) 

 Együttműködés az iskolavezetéssel az energiatakarékos iskolaműködtetés érdekében, pl. rendszere-

sen Energia – őrjárat szervezése 
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 A csapok és WC-tartályok rendszeres ellenőrzése, a csepegések, szivárgások azonnali jelzése, meg-

szüntetése. 

 Szelektív hulladékgyűjtés folyamatosan: PET palackok, kupakok, szárazelemek 

 Országos akciókba, kampányokba való bekapcsolódás a környezeti nevelés témakörében. Az akciók, 

kampányok meghirdetésekor jelentkezés, és aktív részvétel. 

 Témahetek a környezeti nevelés témakörében pl. Fenntarthatóság hete, Egészségnevelési témahét  

 Tanulmányi versenyek a környezeti nevelés témakörében pl. Bechtold István Természetismereti Ver-

seny, Kőszeg (NATURA 2000) 

 

Egész tanévben folyamatosan végzett tevékenységeink: 

 Az osztálytermek és folyosók dekorálása a környezettudatos szemléletnek megfelelően 

 Az iskolakert évszakhoz kapcsolódó munkálatainak elvégzése 

 Komposztálók működtetése az iskolaudvaron, és az iskolakertben 

 Beltéri növényzet ápolása, öntözés 

 Szelektív hulladékgyűjtés: PET palackok, kupakok, szárazelemek 

 Energia-őrjárat 

 Szülők folyamatos tájékoztatása 

 Az intézmény honlapján, újságjában, és a faliújságon az Ökoiskolai tevékenységek, hírek, 

tájékoztatások megjelenítése 

 Erdei iskola (4. évf..) megszervezése a környezeti nevelés fő szempontjának figyelembe vé-

telével 

 Tanulmányi kirándulások, iskolai kirándulások, Határtalanul program megszervezése a kör-

nyezeti nevelés fő szempontjának figyelembe vételével 

 Nyári táborok megszervezése, lebonyolítása (pl. sporttábor, napközis tábor, vízparti  tábor) 

 

 

Folyamatos feladat: 

 Az „Örökös Ökoiskola” cím kritériumainak való megfelelés 

 Az „Örökös Ökoiskola” cím elnyeréséhez kapcsolódó előzetes feladatok előkészítése, elvég-

zése 

 Az Ökoiskolai tevékenység folyamatos fenntartása   

 Az Ökoiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, kibővítése, a lehetőségek feltérké-

pezése (NATURA 2000 – pl. Rába part) 

 Folyamatos pályázatfigyelés, és eredményes pályázatok írása környezeti nevelés témakörében 

 

                                                               Készítette: 

                                                                               Ökoiskolai munkacsoport 

 

Rum, 2018. szeptember 5. 

 


