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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 fő 

Betöltetlen álláshelyek száma:   0  fő 

Megjegyzés: Egy fő fél állásban a Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolába 
áttanít. 

határozott időre kinevezettek száma, 1 fő (1 fő tartós távolléten lévő pedagógust helyettesít)  

óraadók  

1 fő gyógypedagógus (Aranyhíd EGYMI): heti 5 órában 

1 fő nyugdíjas gyógypedagógus (Aranyhíd EGYMI): heti 5 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 megbízatása (osz-
tályfőnök, mk. vezető, 
DÖK segítő stb.) 

Egyéb 
megbíza-
tásai: 

A kötött 
munkaidő 
nevelés-ok-
tatással le 
nem kötött 
részében el-
látott felada-
tai: 

1. Ágfalvi Ferencné 22   
Napközi, 
ügyelet 

2. Bozi Jánosné 18 osztályfőnök Szakértő ügyelet 

3. 
Dr. Horváthné Farkas 
Ibolya 

24 osztályfőnök  

gyermek- és 
ifjúságvé-
delmi fele-
lős; esély-
egyenlőségi 
felelős 
ügyelet 
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Sor-
szám 

Név 

Nevelés-
oktatással 
lekötött 
órák 
száma 

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

Egyéb 
megbíza-
tásai: 

A kötött 
munkaidő 
nevelés-ok-
tatással le 
nem kötött 
részében el-
látott felada-
tai: 

4. Flóra Károlyné 11  

Áttanít 
heti 14 órát 
a Jáki Nagy 
Márton Ál-
talános Is-
kolába 

ügyelet 

5. Gyurkóné Kirizs Erika    ügyelet 

6. 
Hajósné Molnár Haj-
nalka  

26 mk. vezető  
Tanulószoba, 
ügyelet 

7. Horváth-Cziráki Judit  Tartósan távol   

8. Kondicsné Pásti Erika 28,5 osztályfőnök  ügyelet 

9. Koós Katalin 22,5 osztályfőnök  ügyelet 

10. Kraft Béla László 6 intézményvezető   

11. Lénártné Hustiker Erika  13 
iskola-könyvtáros  
könyvtáros tanár  
DÖK segítő 

  

12. Molnár László 22 osztályfőnök  ügyelet 

13. Molnárné Virág Szilvia  26 osztályfőnök  ügyelet 

14. Somogyi Gábor 25   ügyelet 

15. 
Sümeghiné Károly Haj-
nalka 

10 intézményvezető helyettes   

16. Tamás Csilla 25,5 
osztályfőnök, 
mk. vezető 

 ügyelet 

17. 
Wölferné Bugovics 
Magdolna 

23,5 osztályfőnök  
ügyelet 
 
 

18. Stemler Mihály  23   
Napközi, 
ügyelet 

19. 
Tóth Bernadett (Hor-
váth-Cziráki Judit he-
lyén, határozott időre) 

23   

Napközi, 
ügyelet 
 
 



4 / 77 

Sor-
szám 

Név 

Nevelés-
oktatással 
lekötött 
órák 
száma 

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

Egyéb 
megbíza-
tásai: 

A kötött 
munkaidő 
nevelés-ok-
tatással le 
nem kötött 
részében el-
látott felada-
tai: 

20 

Rákos József (áttanít, 
Szombathelyi Váci Mi-
hály Általános Iskolá-
ból) 

4    

21. 

Kecskés Bertalan (Átta-
nít a Szombathelyi 
Nyitra Utcai Általános 
Iskolából) 

3,5    

22. 

Cziráki Mária (óraadó, 
nyugdíjas) 
ARANYHÍD Nevelési-Okta-
tási Integrációs Központ 
Egységes Gyógypedagógiai, 
Konduktív Pedagógiai Mód-
szertani Intézmény Óvoda, 
Általános Iskola és Speciális 
Szakiskola) 

5    

23. 

Szij Gabriella óraadó 

ARANYHÍD Nevelési-Okta-
tási Integrációs Központ 
Egységes Gyógypedagógiai, 
Konduktív Pedagógiai Mód-
szertani Intézmény Óvoda, 
Általános Iskola és Speciális 
Szakiskola) 

5    

 

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. Tamás Csilla Tanító 
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Sorszám Név Szakterület 

2. Kraft Béla László Technika szak, intézményvezető 

 

Az intézmény tanulói adatai 

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. 
18 1 2 0 1 0 16 

2. 
25 1 1 0 0 0 20 

3. 
23 2 2 0 0 1 17 

4. 
26 1 1 0 1 0 22 

5. 
28 2 1 1 1 1 18 

6. 
17 3 0 0 0 0 12 

7. 
15 2 2 0 0 0 10 

8. 
21 4 0 0 0 0 11 

Összesen 173 16 9 1 3 2 126 

 

 

 

Tárgyi feltételek 

Épületek száma: 2 (iskola, melléképület) 

Tantermek száma: 8 osztályterem (közülük 2 szaktanterem is egyben (informatikai, termé-
szettudományos)), valamint Nyelvi labor, Technika terem, Fejlesztő terem 

Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata: 

Tornaszoba:   Rumi Játékvár Óvoda, Rum Kossuth L. u. 2. 
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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 jó szinten biztosítják a nevelő- oktatómunka fel-

tételeit. Ugyanakkor az is tény, hogy tapasztalhatók ellentmondások, szélsőségek az infrastruktúra 

terén. Egyrészt jelen van egy XXI. századi fejlett oktatástechnika, új, vagy felújított, korszerűsített 

épületrészekben. Másrészt megtalálhatóak a régi épületek felújításból, korszerűsítésből kimaradt, 

évtizedek óta érintetlen, építészeti elemei, melyek felújításért, korszerűsítésért kiáltanak. 

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

ben megvalósult beruházás az infrastruktúra, a tárgyi feltételek jelentős javulását hozta.  

A beruházás nem jelentett teljes körű felújítást, maradt számos megoldatlan feladat. A be-

épített anyagok sajnos, bizonyos területeken már most látható módon nagyon rövid időn belül fel-

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

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

palatetős épület tető-héjalás cseréje, a kétszintes épületen belül falburkolatcserék, beépített öltö-

zőszekrények felújítása, illetve burkolat kiegészítés, épületszigetelés. Nem megoldott a felső tago-

zatosok egyéni öltözőszekrénye. 

További tároló hely kialakítása is szükséges lett volna, pl. a folyosói öltözőszekrények feletti 

üresen tátongó terek kitöltése tároló szekrényekkel.  

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

Az udvaron is hallható iskolacsengő nagy segítség lenne, de továbbra sincs rá anyagi forrás. Az eső-

csatornák rendbetétele, a nyílászárók külső könyöklőinek pótlása, a nagyépület körül járdaszegély 

kiépítése az épületek állagmegóvása miatt égetően szükséges. Az épületek energetikai korszerűsí-

tése lehetővé tenné azok olcsóbb működtetését. 

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

rendelkezésre. A sportudvar létesítményeinek állaga azonban tovább romlott, felújításuk elkerülhe-

tetlen. A 40 éves aszfaltozott pálya felülete, valamint a salakos labdajáték pálya és a futópálya 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. Az évek óta stabil 170 fő feletti tanulólétszámmal kritikus mé-

retet ölt a tornatermet nélkülöző általános iskolások száma. A tornatermet helyettesítő „nagyte-

rem”, a Művelődési házban az iskolától 500m távolságra van, amit – az időigényes eljutás miatt – 

csak nagyon rossz időben használunk. Az 1-2. osztály rossz időben az óvoda tornaszobájában tart-

hatja testnevelés óráit, de a közös használat, az óvodásokra méretezett berendezés számos problé-

mát vet fel, s ez így csak szükségmegoldást jelent 
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2017. június 2-tól új időszak vette kezdetét. Kormányhatározat jelent meg a Magyar Közlöny-

ben arról, hogy „A” típusú tornaterem épül Rumban 100%-os támogatással, hazai költségvetési for-

rásból, a 2018-as költségvetés terhére, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 

keretében. Hosszú évtizedek óta fennálló gondjainkat feledtetheti a küszöbön álló beruházás. 

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 tornaterem építés során gondolni kellene iskola-

könyvtár kialakítására is. 

 

2.  A működtetőt érintő feltételek: 

A HEFOP, TÁMOP, TIOP NYDOP pályázatok eszközbeszerzése az iskola és a könyvtár oktatási esz-

közrendszerét is jelentősen gazdagította, de egyre súlyosabb gondot jelent egyes korszerű eszközök 

elhasználódása, pótlása (pl.: projektorizzók cseréje!), s a labilis, elégtelen Internet szolgáltatás. 

A tanulói laptop program feltételei mind a 8 osztályban adottak, de az eszközök folyamatos amor-

tizációja már most érezteti hatását, s rövid időn belül beláthatatlan következményekkel jár. A mű-

ködés már most sem zökkenőmentes, az eredményesebb alkalmazást folyamatos műszaki problé-

mák nehezíthetik, melynek megelőzése, orvoslása komoly költségekkel jár.  

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. 

 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: 1 osztályteremben a parketta, az emeletes épület falburkolata, 

a régi földszintes épületrész tető-héjalása, az esőcsatorna felújítás cserére szorul,  

 A sportudvar felújítására, a szabadtéri tornapálya létesítésére a balesetveszély megszűn-

tetése miatt lenne szükség 

 Tornaterem építésére talán már csak egy évet kell várnunk. 

 Tároló szekrények beszerzése tárolási gondjainkat szűntetné meg. 

 

A tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai 

 
A pedagógia programunk főbb sajátosságai és az abból fakadó feladatok: 

- A kompetencia alapú oktatás gyakorlata 



8 / 77 

TÁMOP-3.1.4 pályázat eredményeinek fenntartása 
- IKT eszközök alkalmazása az oktató-nevelő munkában 

TÁMOP – TIOP pályázatok eredményeinek fenntartása 
- A tanulói laptop program megvalósítása 

TIOP-1.1.1 pályázat eredményeinek fenntartása 
- „Ökoiskola” címmel a fenntartható fejlődésért 

Az Ökoiskola cím elnyeréséhez megfogalmazott vállalásaink teljesítése 
- A Határtalanul pályázati projekt vállalt kötelezettségeinek megvalósítása 
 

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

feladataink vannak: 

 - a tanulók neveltségi szintjének további emelése, 

 - a tanulók folyamatos felkészülésének hatékonyabb ellenőrzése (házi feladatok ellenőr-

zése), 

 - a továbbtanulni szándékozó tanulók tudatosabb felkészítése a pályaválasztásra, a felvéte-

lire, 

 - a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók intenzívebb felzárkóztatása,  

 - szélesebb körű tehetséggondozás, versenyekre való szervezettebb felkészítés  

 - a projektoktatás lehetőségeinek tudatosabb alkalmazása 

 
 
 

A tanév feladatainak megvalósítása érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások tematikájá-

ban az elmúlt tanévek tapasztalatai alapján kiemelt hangsúllyal szerepel: 

 
a) Alsó tagozatban: 

 

Nevelőmunkánk feladata továbbra is: 

- Nyugodt, kiegyensúlyozott, következetes, gyermekközpontú légkörben történő személyi-

ségfejlesztés  

- A házirend megismertetése, elfogadtatása, megfelelő szokásrend kialakítása, a kulturált vi-

selkedés elemi szabályainak betartatása  

- A tanórai és a tanórán kívüli fegyelem megkövetelése, egymás tisztelete, segítése  

- A nehezen kezelhető gyermekekhez az eredményre vezető sajátos bánásmód kialakítása  

- Az egyéni képességek felismerése, a problémákkal küzdő tanulók egyéni fejlesztése  

- A gyermekek pozitív tulajdonságainak kiemelése  

- Nyelvi, fizikai durvaságok kiküszöbölése  

- Az egészséges életmódra nevelés  

- A tárgyi környezet megbecsülésére nevelés  

- Az iskola és a kisebb közösségek hagyományainak ápolása  

Anyanyelv:  

- Nyugodt ütemű olvasás- és írástanítással megalapozzuk, majd fejlesztjük a tanulók olvasás-

technikáját, szövegértő, elemző és lényegkiemelő képességeit  
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- Törekedni kell az egyéni véleményalkotás készségének fejlesztésére  

- Beszédtechnikai és kommunikációs képességek javítása, fejlesztése  

- Némaolvasás- szövegértés, helyesírás gyakorlásának rendszeressége  

- Szólások, közmondások megismertetése, értelmezése  

- Szövegalkotás, lényegkiemelés, vázlatírás fejlesztése  

- Rendszeres javítás, javíttatás, ellenőrzés, önellenőrzés  

- Egységes értékelés alkalmazása  

- Differenciálás, csoportmunkák, kooperatív tanulási módszerek alkalmazása.  

Matematika:  

- Biztos számfogalom kialakítása  

- Az alapműveletek tudatos, készségszintű elsajátíttatása  

- Logikus gondolkodásra szoktatás  

- Szöveges, gondolkodtató feladatok még gyakoribb alkalmazása  

- Tehetséggondozó csoportok működtetése  

- A differenciálás nagyobb mértékű alkalmazása  

Egyéb feladatok:  

- A hatékony, önálló tanulás, mint kiemelt „kulcskompetencia” fejlesztése - a tanulás tanítása - 
szervezett keretek között, a hatékony és eredményes tanulás érdekében  

- A zavartalan tanulás biztosítása 

- Egymás munkájának segítése, hospitálások  

- Tanulmányi versenyek, szabadidős tevékenységek szervezése  

- A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeink számára fejlesztő rendszer szervezése és mű-

ködtetése  

- Rendszeres könyvtárlátogatás  

 

Kiemelt fejlesztési területek: 

 Szociális kompetenciák fejlesztése 

 Kreativitás fejlesztése 

 Motoros képességek fejlesztése 

 Helyesírási készség fejlesztése 
 

b) Felső tagozatban: 

 

Magyar nyelv és irodalom tantárgy:   

 

-  Szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák meg-

ismerése és alkalmazása. A szövegalkotás folyamatának megfigyelése, gyakorlása, külön-

böző, a kommunikációs helyzetnek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban 

történő fogalmazás, az irodalmi alkotások élményszerű, tudatos befogadását, az érzelmi in-

telligencia fejlesztését. Önálló gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben 

képesek önálló ítéletalkotásra. 
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- Az elsajátított írástechnika, helyesírás gyakorlása, továbbfejlesztése. 

- A hatékony, önálló tanulás készségeinek-képességeinek fejlesztése. 

- A nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés módjainak, technikáinak 

előkészítése, gyakoroltatása, a kritikus, problémamegoldó és a fogalmi gondolkodás fejlesz-

tése. 

- A tanulók figyelmének felkeltése Békássy Ferenc zsennyei születésű költő életműve iránt. 

 

Matematika tantárgy: 

- A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a ta-

nítási, tanulási folyamatban. 

-  A feladatmegoldáson keresztül a tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelme-

zett munkára. Alakuljon ki bennük az önellenőrzés igénye, a sajátjukétól eltérő szemlélet 

tisztelete. 

-  A tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, ön-

állóságuk fejlesztésére.  

- A matematikatanítás, -tanulás folyamatában kapjon egyre nagyobb szerepet az önálló 

ismeretszerzés képességnek fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, 

nyomtatott és internetes szakirodalom által.  

- A matematika tanítása támogassa az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számító-

gép, grafikus kalkulátor), internet, oktatóprogramok célszerű felhasználását, ezzel járul-

jon hozzá a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

- A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldások 

megbeszélése által az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztése, 

a reális önértékelés kialakítása. 

- A kommunikáció fejlesztése (szövegértés, mások szóban és írásban közölt gondolatainak 

meghallgatása, megértése, saját gondolatok közlése), az érveken alapuló vitakészség fej-

lesztése. 

 

Történelem tantárgy: 

- A történelem tantárgy iránti érdeklődés fenntartása, és további mélyítése.  

- Az önálló ismeretszerzés, tanulás képességének fejlesztése. Az információk rendszere-
zése és értelmezése. Lényegkiemelés, önálló vázlatírás segítése.  

- A kritikai gondolkodás fejlesztése. 

- Tájékozódás fejlesztése térben és időben.  
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- A történelmi folyamatok megértetése, olyan történelmi tudat kialakítását megalapozva, 
amelynek révén egyrészt beláthatóvá válik, hogy a jelen a múlt történéseinek a követ-
kezménye is; másrészt viszont az, hogy mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nemze-
dékek sorsára, s a tanulók ezáltal jobban tudjanak tájékozódni a jelenben. 

- A tananyag tevékenység-központú feldolgozása a kompetencia elvű képzés folyamatá-
ban a fejlesztési feladatok révén valósul meg. 

- A tanulók időben és térben való tájékozódásának megalapozása. Tevékenység-központú 
tanítással, változatos fejlesztési feladatok beiktatásával törekedni kell a történelemtaní-
tás élményszerűségére.  

- Támaszkodni kell a korosztály élénk, alkotó fantáziájára. 
 

Angol és német nyelv tantárgy: 

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

- A modern technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt 

nyelvtanulási lehetőségek kiaknázása az önálló tanulás képességének kialakítása, s a pro-

duktív nyelvhasználat érdekében. Élményszerű nyelvtanulásra törekvés az ingyen elér-

hető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az 

írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás segítségével.  

- A tanulásról magáról történő beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való se-

gítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére törekvés 

az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez. 

- A folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése. 

- A tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának továbbfejlesztése, érdeklődé-

sük fenntartása a nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk 

megismerése iránt. 

- A motiváció fenntartása érdekében a tanulók a fejlettségi szintjüknek megfelelő, válto-

zatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az idegen 

nyelvet. 

- A tanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és köl-

csönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más kulcs-

kompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális 

kompetenciával, az esztétikai-művészeti tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint 

az önálló tanulással. 

- Egyre nagyobb szerepet kapjon a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök haszná-

lata idegen nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony esz-

köze. 
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Természetismeret, kémia, biológia tantárgy: 

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

- Az ismeretszerzés szolgálja a gondolkodás és az önálló tanulás fejlesztését. A használható 

tudás megszerzése lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a tanuló új szituációban a tantárgyi 

kereteken kívül is sikeresen alkalmazza tudását.   

- Az egyéni tapasztalatszerzésre épülő tanulás, a tevékenységközpontú módszerek, az IKT-

eszközök alkalmazása, a vita és az érvelés juttassák olyan élményekhez a diákokat a tan-

tárgy tanulása közben, amelyek elősegítik a természethez való pozitív viszonyulásuk 

fennmaradását, és járuljanak hozzá a természettudományok iránti érdeklődés felkelté-

séhez. 

- A Föld globális problémáinak vizsgálatán keresztül hívja fel a figyelmet az ember szemé-

lyes felelősségére, egyéni és közösségi szinten aktivizáljon a helyi környezeti problémák 

megoldása érdekében. 

- A hazai tájak és életközösségek megismerése járuljon hozzá a nemzeti büszkeség, a ha-

zaszeretet fejlődéséhez. 

- A tanulók aktívan vegyenek részt az ismeretszerzés folyamatában. Ehhez megfelelő mo-

tiváció, tanulási környezet és az (inter)aktív tanulási formákat támogató tanulásszervezés 

szükséges, amelynek során folyamatosan fejlődik a természettudományos gondolkodás-

hoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a könyvtári és más információforrások hasz-

nálata, az információk rögzítésének és felidézésének képessége. Ennek során fejlődjön a 

diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége, tanuljanak meg másokkal 

együttműködni és csoportban tanulni.  

- A tanulók tervezett megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek, és tapasztala-
taikról feljegyzéseket készítsenek.  

- Az önálló tanulás megvalósítását segítsék a gyűjtőmunkára épülő, prezentációval is kísért 
kiselőadások és projektek, melyek információhordozók alkalmazására és természettudo-
mányi témájú ismeretterjesztő források keresésére, követésére, értelmezésére épülnek.  

 

 

Földrajz tantárgy: 

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

vázlatok készítése, elemzése és folyamatok ábrázolása. Térszemlélet fejlesztése. 

- a térbeli intelligencia fejlesztése.  

- a haza és környezete földrajzi-környezeti jellemzőinek megismertetése során megala-

pozni a hazához és a magyarsághoz való kötődést.  
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- Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és társadalmi-gazdasági sajátos-

ságainak bemutatásával hozzájárulni az eltérő kultúrák megismerése iránti igény, a nyi-

tott és befogadó magatartás, illetve szemlélet kialakulásához. 

- Elősegíteni a természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve a következő nemze-

dékek számára történő megőrzésük iránti igény kialakulását. 

- A felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó 
gondolkodás fejlődésének elősegítésével hozzájárulni a felelős és tudatos környezeti ma-
gatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó gondolkodás fejlődéséhez. 

 

Informatika tantárgy: 

- Az internet minél szélesebb körű alkalmazása a tanulási folyamatban, az iskolában és az 

iskolán kívül is. A probléma megoldás folyamatában a témákhoz kapcsolódó fórumok lá-

togatása, információ gyűjtés, és információ megosztása! 

- Korszerű eszközeivel és módszereivel keltse fel az érdeklődést a tanulás iránt és tegye 

lehetővé, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével hatéko-

nyabbá tegye a tanulási folyamatot. 

-   Az informatika tanulása segítse hozzá a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze ta-

nulási stratégiáját, ennek érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémameg-

oldás fontosságát, az információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes 

megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai 

eszközök, az információforrások és az online lehetőségek. 

- Az informatikaórákon elsajátított alapok tegyék lehetővé azt, hogy a tanuló a más tan-

tárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkal-

mazza. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 

- Olyan feltételeket, tevékenységeket biztosítani, amelyek révén a diákok kipróbálhatják 

képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhat-

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

pessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. 

- A munka értékteremtő szerepe, a környezetkímélő termelés és a tudatos fogyasztói ma-

gatartás kiemelése járuljon hozzá a gazdasági ismeretek megalapozásához. 

- A tevékenységek tudatos szervezésével folyamatosan lehetővé kell tenni, hogy a tanulók 

felfedezhessék belső értékeiket, és kipróbálhassák, mire képesek.  
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- A reális önismeret és a pozitív énkép kialakítása, a közösségi feladatok vállalásában az 

együttműködési képesség fejlesztése, valamint a szakmák, foglalkozások jellemzői és az 

azokra való alkalmasság megismerése a pályaválasztás irányításának előkészítésére ad-

jon támpontokat. 

 

Ének-zene tantárgy: 

- Legfőbb cél a készség- és képességfejlesztés, a lehető legtöbb ponton kapcsolódni a többi 

műveltségterülethez, erősíteni, segíteni az ott szerzett ismereteket. A muzsikálás öröm-

ének a megélése, a személyiség pozitív irányú formálódása. 

- minden órának legyen része az éneklés, megfelelő egyensúlyban a zenei írás és kottaol-

vasás, a zenei generatív készségek fejlesztése és fenntartása, valamint a zenehallgatás 

kapcsán nyert zenei ismeretek, kompetenciák, az esztétikai fogékonyság bővítése. 

- A közös éneklés, muzsikálás élményének megteremtésén túl, melynek révén megvalósul 

a befogadás és az önkifejezés, valamint az egymásra figyelés harmóniája, kapjon hang-

súlyt a közvetlen cselekvés, alkotás, önkifejezés folyamata, mely színesíti a fantáziát, for-

málja az ízlést. 

 

Testnevelés és sport tantárgy: 

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

pozása. Az életkori sajátosságoknak megfelelő képességfejlesztés. 

- A testnevelés és sport iránti elkötelezettség, az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti 

igény megalapozása. 

- Az örök értékeket képviselő tradicionális sportágak mellett a tanulók érdeklődését ki-

váltó újszerű sport-, illetve testgyakorlati ágakra helyezzük a hangsúlyt. 

- Motoros képességek, motoros készségek egymással szerves és funkcionális kapcsolatban 

történő fejlesztése játékos, élményt nyújtó módszerekkel és célszerű szakpedagógiai 

instrukciókkal, valamint az életkornak, értelmi képességeknek megfelelő elméleti isme-

retek hozzáadásával megvalósítani a sikeres tanulás, a hatékony motoros oktatás straté-

giáját.  

 

Hon- és népismeret 

- A tantárgy alapozza meg a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny haza-

szeretetet. 
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- Tudatosítsa a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományát, nemzeti érté-

keit kell megismernie, hogy azután másokét is, a nemzetiségek, a szomszéd- és rokonnépek, 

a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást is meg-

érthesse.  

- Ösztönözzön a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület hagyományainak és tör-

ténelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből felidézhető, vagy a még élő népha-

gyományok gyűjtésére. 

- Járuljon hozzá Rumi Rajki István szobrászművész, Békássy Ferenc költő hagyatékának ápolá-

sához. 

- Törekedni kell a tanulók cselekvő és alkotó részvételére a tanulás során, hogy az érzékelésen, 
észlelésen, élményeken keresztül jussanak el az elvontabb ismeretekig, az összefüggések 
meglátásáig. 

 
Erkölcstan 

- a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondol-

kodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.  

- Az értékek közvetítése által társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a tanulók vi-

selkedésének belső szabályozó erőivé váljanak. 

- A tananyag tartalma leginkább a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható tapasz-
talatokra, illetve személyes élményekre épüljön, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket 
természetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető tör-
ténetek, mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális formá-
ban elérhető egyéb tartalmak.  

- Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, hanem a tanulási folyamat aktív – 
gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső – résztvevőiként tekint-
sen. 

 

 

 

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 az alábbi feladatokat írja elő a jelen tanévre. 

 

Tanulókra vonatkozó feladatok 

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

szítése (Matematika 5 tanuló) (Szövegértés 4 tanuló) 

 Motivációs szint emelése 
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 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 

A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete 10. § (1)-ben foglaltak sze-

rint 
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10. § (1) A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhaszná-

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

kezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős 

miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg: 

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

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

c) fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között. 

(2) A  nevelési-oktatási intézmény a  munkatervében meghatározott módon részt vehet a  témahe-

tekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő taní-

tási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti. 

A pedagógia programunk főbb sajátosságai és az abból fakadó feladatok: 

- A kompetencia alapú oktatás gyakorlata 
o TÁMOP-3.1.4 pályázat eredményeinek fenntartása 

- IKT eszközök alkalmazása az oktató-nevelő munkában 
o TÁMOP – TIOP pályázatok eredményeinek fenntartása 

- A tanulói laptop program megvalósítása 
o TIOP-1.1.1 pályázat eredményeinek fenntartása 

- „Ökoiskola” címmel a fenntartható fejlődésért 
o Az Ökoiskola cím elnyeréséhez megfogalmazott vállalásaink teljesítése 
o Pályázat benyújtása az Örökös Ökoiskola címre  

 
 
 

c) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok 

 

A halmozottan hátrányos gyermekekről, az őket nevelő családokról pontos információk gyűjtése, az 
érintett gyermekek szülei nyilatkoztatása. Az első adatgyűjtést követően, a HH gyermekeket nevelő 
szülők folyamatos tájékoztatása és a nyilatkozatok begyűjtése. 
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 
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- 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 kedvezmény javasolása. 
 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos eljárás 
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.)  
 
 

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 
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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, együttnevelve 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 

 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. 
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Az intézményi önértékeléssel kapcsolatban feladatokat látunk 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: 2016. augusztus 15-

től folyamatos/ 

- az intézményi elvárás rendszer felülvizsgálata.  

/felelős: intézményvezető, az önértékelési csoport vezetője; határidő: 2016. szeptember 

30./ 

Az intézményi önértékelés tervezése során gondoskodnunk kell: 

- az öt évre szóló önértékelési program aktualizálásáról, valamint 

- az éves, 2017/2018-es tanévre vonatkozó önértékelési terv elkészítéséről. 

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

szítési határideje: 2017. 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 
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- 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. 

 

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. 
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A tanév helyi rendje 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont 
résztvevők, felada-

tok 

1. Őszi nevelési értekezlet  Intézményvezető 2017. október 09. Nevelőtestület 

2. Félévi értekezlet Intézményvezető 2018. február 05. Nevelőtestület 

3. Gyermeknap diákönkormányzat 2018. június 04. 
Diákok, Nevelőtes-

tület 

4. Osztályozó konferencia Intézményvezető 2018. június 14. Nevelőtestület 

5. Adminisztrációs nap Intézményvezető 2018. június 15. Nevelőtestület 

6. Pályaorientációs nap 
Munkaközösségveze-

tők, DÖK 
2018. március 10. 

Diákok, Nevelőtes-
tület 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap: 2017. szeptember 1. (péntek) 

Utolsó nap: 2018. június 15. (péntek) 

A szorgalmi időszak első féléve 2017. szeptember 1. péntektől 2018. január 26-ig tart. Az első féléves ta-

nulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2018. február 02-án tájékoztatjuk a félévi értesítő 

által.    

A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2017. október 30 - 2017. november 3-ig 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), 

A szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő). 

Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek),  

A szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

Tavaszi szünet: 2018. március 29-től 2018. április 03-ig tart 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28.. (szerda),  

A szünet utáni első tanítási nap 2018. április 04. (szerda). 

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

2017. október 23. (hétfő) 
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2018. március 15. (csütörtök) 

2018. május 1. (kedd) 

2018. május 21. (hétfő) 

 

További tanítás nélküli napok a 2017- 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásból faka-

dóan:  

2018. március 16. (péntek) 

2018. április 30. (hétfő) 

 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:  

2018. március 10. munkanap (szombat) 

2018. április 21. munkanap (szombat) 

 

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.) 
Koós Katalin, Lénárné Husti-

ker Erika 
október 6. 

péntek 

2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ün-

nepe (október 23.) 
Dr. Horváthné Farkas Ibolya, 

Flóra Károlyné 
október 20. 

péntek 

3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai 

emléknapja (február 25.) 
osztályfőnöki órák keretében február 23. 

4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ün-

nepe (március 15.) 
Tamás Csilla, Koós Katalin 

március 14. 
szerda 

5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 

16.) 
osztályfőnöki órák keretében április 16. 

6. A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 
Molnárné Virág Szilvia 

június 4.  
Erdélyben 
június 11. 

itthon 
 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek, rendezvények 

sz. 
esemény / téma felelős időpont 

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

igazgatóhelyettes, szeptember 1. 

2. 
Diákközgyűlés DÖK-ért felelős tanár szeptember 25. 
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sz. 
esemény / téma felelős időpont 

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

DÖK-ért felelős tanár október 27. 

4. 

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

- nyitó rendezvény 
- Kistérségi Komplex Tanulmányi Verseny 
- Vizuális Találékonyság 

igazgatóhelyettes, mun-
kaközösség-vezetők 
4.o. és 8.o. osztályfőnö-
kök: 
Bozi Jánosné, Gyurkóné 
Kirizs Erika 
Dr. Horváthné Farkas 
Ibolya 
igazgató 

Január 21. 
Nyitó 

Január 22-23. 
versenyek 

5. 3 hetet meghaladó projekt: Ökoiskolai projekt /Té-
mahét: Fenntarthatóság, környezettudatosság/ 

Alsós és felsős munka-
közösség 

Április 20. – 
május 13. 

6. Gyermek és családi nap: közös intézményi szintű 
program  

Lénártné Hustiker Erika 
DÖK-vezető 

június 04. hétfő 

7. 
8. osztály búcsúja 

Wölferné Bugovics Mag-
dolna 

június 13. 

8. 
Tanévzáró ünnepély igazgatóhelyettes 

június 16. 
szombat 17:00 
óra 

 

Egyéb az iskolai élethez kapcsolódó programok: 

 

sz. 
esemény / téma felelős időpont 

1. Zenei világnapalkalmából a Tarisz-
nyás együttes koncertje 

Lénártné Hustiker Erika 2017. szeptember 28. 

2. 
Európai Diáksport Napja 

Molnár László, Molnárné Virág 
Szilvia, Somogyi Gábor 

2017. szeptember 29. 

3. 
Témahét Halloween 

Wölferné Bugovics Magdolna, 
Koós Katalin 

2017. október 20-27. 

4. 
Témahét Martinstang 

Kondicsné Pásti Erika, Gyurkóné 
Kirizs Erika 

2017. november 6-
10. 

5. 
Mikulás osztályfőnökök 2017. december 06. 

6. 
Diákkarácsony DÖK 2017. december 22. 

7. 
Farsang alsó osztályfőnökök 2018. február 02. 

8. 
Farsang felső osztályfőnökök 2018. február 09. 

9. Költészet napi  
Békássy Ferenc szavalóverseny 

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Lé-
nártné Hustiker Erika 

2018. április 11. 

10. 
Anyák napja osztályfőnökök 2018. május 04. 
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sz. 
esemény / téma felelős időpont 

11. 
Projekt: Fenntarthatóság  

2018. április 22-má-
jus 10. 

12. 
Madarak és fák napja Hajósné Molnár Hajnalka 

2018. május 10. (eső-
nap május 14.) 

13. 
Erdei Iskola Koós Katalin 2018. május 14-18. 

14.  
Zenés délután Flóra Károlyné 2018. május 24. 

15. 
Határtalanul Erdély Molnárné Virág Szilvia 2018. június 01-06. 

 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2017. augusztus 21. 
hétfő 

Alakuló értekezlet: A következő tanév előkészítése, elkezdésé-
vel kapcsolatos feladatok, tájékoztatás 

Intézmény-
vezető 

2017. augusztus 29. 
kedd 9.00 

Tanévnyitó értekezlet Intézmény-
vezető 

2017. október 09.  
hétfő 

Őszi nevelési értekezlet (egész napos) 
Intézményi dokumentumok felülvizsgálata 

Intézmény-
vezető  

2017. november 
20. hétfő 

Időszerű feladatok (a Magyar Közoktatás Napja, nov.22) Intézmény-
vezető 

2018. január 29. 
hétfő du. 

Félévi osztályozó értekezlet Intézmény-
vezető 

2018. február 5.  
hétfő 

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatá-
rozó értekezlet: 

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

Intézmény-
vezető 

2018. március 5. 
hétfő du. 

Időszerű feladatok: 
- pedagógus továbbképzés: Beiskolázási terv 

Intézmény-
vezető 

2018. április 9. 
hétfő 

Felkészülés a 3 hetes projektre Intézmény-
vezető  

2018. június 15. 
hétfő 

Év végi osztályozó konferencia Intézmény-
vezető 

2018. június 22. 
péntek 

Tanévzáró értekezlet: 
- pedagógiai munka elemzése, értékelése, 
- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata 

Intézmény-
vezető 

 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

2017. 09. 18-19. Általános szülői értekezlet Igazgató 

2018. 02. 05-06. Általános szülői értekezlet Igazgató 

2018. 05. 07-08. Általános szülői értekezlet, alsó tagozaton fogadóóra Igazgató 
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időpont esemény / téma felelős 

   

 

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 

Verseny megnevezése 
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” ver-
seny az 5–8. évfolyamos ta-
nulók számára 

az 5-8. 
évfolya-
mos tanu-
lók  

Dr Horváthné Farkas Ibolya  

„Édes anyanyelvünk” Orszá-
gos 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  

 Molnárné Virág Szilvia  

XXIX. Hevesy György Kár-
pát-medencei Kémia Ver-
seny 

7. és 8. év-
folyam 

Hajósné Molnár Hajnalka  

XXVIII. Herman Ottó 
Kárpát-medencei  
Biológia Verseny 

7. és 8. év-
folyam 

Hajósné Molnár Hajnalka  

XXVI. Kaán Károly Orszá-

gos Természet- és Környe-

zetismereti verseny 

5. és 6. év-
folyam 

Hajósné Molnár Hajnalka  
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Verseny megnevezése 
Évfolyam Felkészítő tanár 

Meg-
jegyzé-

sek 

7-8.évfolyamos tanulók 
országos történelem ta-
nulmányi versenye 

7. és 8. év-
folyam 

Kondicsné Pásti Erika  

Zrínyi Ilona matematika-
verseny 3-8.o. 

3-8. évfo-
lyam 

Gyurkóné Kirizs Erika, Molnár László  

Országos angol nyelvi ver-
seny 

7. és 8. év-
folyam 

Wölferné Bugovics Magdolna  

Országos német nyelvi 
verseny 

7. és 8. év-
folyam 

Gyurkóné Kirizs Erika  

Diákolimpiai, sportversenyek (Lásd mellékletek) 

Megyei Mezei Bajnok-
ság 

 Molnárné Virág Szilvia  

Kisiskolák Diákolimpiája  Molnárné Virág Szilvia, Somogyi Gábor  

Megyei Diákolimpia  Molnárné Virág Szilvia, Somogyi Gábor  

Egyéb, hagyományos járási-térségi/területi-megyei versenyek 

Rumi Rajki István Kistér-
ségi Komplex tanulmá-
nyi verseny 

4.o., 8.o. 

Koós Katalin, Sümeghiné Károly Hajnalka, 
Gyurkóné Kirizs Erika, Dr. Horváthné Farkas Ibo-
lya, Kondicsné Pásti Erika, Wölferné Bugovics 
Magdolna, Hajósné Molnár Hajnalka 

 

Rumi Rajki István „Vizu-
ális találékonyság” rajz 
és kézműves pályázat és 
verseny 

1-8. évfo-
lyam 

Rákos József 
Molnárné Virág Szilvia 

 

Bechtold István termé-
szetismeret verseny 5-
6.o. 

 Hajósné Molnár Hajnalka  

Megyei Közlekedésbiz-
tonsági Verseny 

 Kraft Béla László  

Intézményi Bozsik prog-
ram 

 Somogyi Gábor  

Hatosfogat 4. o. Ágfalvi Ferencné  

Ambrózy Természetis-
mereti vetélkedő 

1-8. o.  Alsós és felsős munkaközösség  

Ambrózy Versmondó 
verseny 

 Tamás Csilla, 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) 2018. augusztus 27. 
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 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó értekezlet előtti héten)

 2018.01.19., 2018.06.08. 

 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: 

a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés (ha tervezi az iskola) a szakmai munkaközösségek által 

kialakított mérőeszközök segítségével 

Határidő: 2017. 09. 15. 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 

 

b) Az 1. évfolyamosok DIFER - mérések 

Határidő: 2017. december 10-ig 

Felelős: 1. évf. osztályfőnöke, Sümeghiné Károly Hajnalka 

c) Országos mérés a 4., 6. és 8. évfolyamokon 

Határidő: 2018. május 23. 

Felelős: az intézményvezető; valamint Gyurkóné Kirizs Erika mérési koordinátor 

d) Célnyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon (két tanítási nyelvű általános iskolák) 

Határidő: nem releváns 

Felelős: - 

e) Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon 

Határidő: a mérést az iskola pedagógusai 2018. május 16-án végzik el. A méréshez szüksé-
ges adatokat a Hivatal részére 2016. november 25-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói 
és intézményi adatait 2017. június 16-ig kell megküldeni, a Hivatal által meghatározott mó-
don. A mérések eredményét a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítjuk meg, 
és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapunkon 
tesszük közzé 2018. június 15-ig. 

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

 

 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 

2018. január 9. és 

2018. április 27. kö-

zött 

2. 
mérés eredményeinek feltöltése a NETFIT® 

rendszerbe. 
 2018. június 1-jéig 

3.    

4.    

5.    

 

Szakmai feladatok 

A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 

1.  Pedagógus önértékelés Sümeghiné Károly Hajnalka 2018.06.15. 

2. Vezetői önértékelés Sümeghiné Károly Hajnalka 2018.06.15. 

3. Intézményi önértékelés Sümeghiné Károly Hajnalka 2018.06.15. 

    

    

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 

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

Intézmény-vezető, 
Bozi Jánosné szak-

értő 

Folyama-
tos 

2. Minősítési eljárások előkészítése, lebonyolításában való 
közreműködés 

intézményvezető, 
intézményvezető-

helyettes 
2018.06.15 

    

 

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2016/2017. tanév rendjéről 

szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szabályozza.  
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A továbbtanulásért felelős kolléga: Wölferné Bugovics Magdolna 

Rendszeresen ellenőrizzük a határidők pontos betartását. 

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

tanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 

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. március 10. 

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.  

Az előkészítésért felelős: Tamás Csilla alsó tagozatos munkaközösség-vezető 

 

feladat / esemény felelős határidő 

Szülők tájékoztatása (korrekt, naprakész tájékoztatás a web la-
punkon) intézményvezető 2017.12.10. 

Az 1. osztályosok bemutatkozása 1. osztályos tanítók 
2017.10.10-

14. 

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

alsós munkaközös-
ség-vezető 

2018.04.16.  

A következő tanévre történő beiratkozás jogszabály szerinti lebo-
nyolítása intézményvezető 2018.04.30. 

   

 

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 projek-
tek 

„Határtalanul” Határon túli kirándulás 
program 

Molnárné Virág 
Szilvia 

2018.06.30. 

    

Fenntartási időszakban 
lévő projektek 

 A kompetencia alapú oktatás gyakor-
lata 
TÁMOP-3.1.4 pályázat eredményeinek 
fenntartása 

Kraft Béla László  

 TÁMOP – TIOP pályázatok eredménye-
inek fenntartás 

Kraft Béla László  
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- IKT eszközök alkalmazása az oktató-
nevelő munkában 

 

- A tanulói laptop program megvalósí-
tása 
A TIOP-1.1.1 pályázat eredményeinek 
fenntartása 

Kraft Béla László  

 - „Ökoiskola” címmel a fenntartható 
fejlődésért 

Kraft Béla László  

    

Benyújtásra tervezett pá-
lyázatok Erzsébet tábor „Igazolt hiányzás” Kraft Béla László  

 Erdei iskola pályázat Koós Katalin  

 Erzsébet Napközis tábor Kraft Béla László  

 Erzsébet Ottalvós élmény tábor 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 

 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, 
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 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 mozaNapló felületén keresztül a szülők tájékoz-
tatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, illetve a külön-
féle 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 
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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, 2017.09.18. 

 

............................................. 
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, 2017.09.18. 

. 

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

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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1. számú melléklet: Munkaközösségek munkaterve 

 

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 

2017-2018. 

 

Munkaközösségünk tagjai:  

 

1. Bozi Jánosné 1. osztály osztályfőnöke, tanítója, fejlesztő pedagógus 

2. Kondicsné Pásti Erika 2. osztály osztályfőnöke, tanítója, történelem, német tanár 
 

3. Tamás Csilla 3. osztály osztályfőnöke, tanítója,4. osztályban informatika tanár, munkaközösség ve-
zető 
 

4. Koós Katalin 4. osztály tanítója, angol tanár 
 

5. Sümeghiné Károly Hajnalka tanító, fejlesztő pedagógus, igazgató helyettes 

6. Ágfalvi Ferencné napközis csoportvezető 

7. Stemler Mihály tanító, napközis csoportvezető 

8. Tóth Bernadett tanító, napközis csoportvezető 

9. Somogyi Gábor testnevelő tanár  

 

A tanév kiemelt feladatai 

 
Biztos, szilárd alapismeretek nyújtása, az általános műveltség megalapozása  
 
Tanulási motivációk kialakítására új módszerek keresése, a tanulói munkamorál erősítése  
 
Megfelelő tanulási technikák és változatos tanulás-módszertani ismeretek beépítése az önálló és napközis 
órák tematikájába  
 
Az IKT taneszközök aktív használatával a tanítási órák hatékonyságának növelése  
 
A pedagógiai programban tervezett projekt kidolgozása, megvalósítása  
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Nevelőmunkánk feladatai: 
 

 
- Nyugodt, kiegyensúlyozott, következetes, gyermekközpontú légkörben történő személyiség-

fejlesztés  

 

- A házirend megismertetése, elfogadtatása, megfelelő szokásrend kialakítása, a kulturált vi-
selkedés elemi szabályainak betartatása  

 

- A tanórai és a tanórán kívüli fegyelem megkövetelése, egymás tisztelete, segítése  

 

- A nehezen kezelhető gyermekekhez az eredményre vezető sajátos bánásmód kialakítása  

 

- Az egyéni képességek felismerése, a problémákkal küzdő tanulók egyéni fejlesztése  

 

- A gyermekek pozitív tulajdonságainak kiemelése  

 

- Nyelvi, fizikai durvaságok kiküszöbölése  

 

- Az egészséges életmódra nevelés  

 

- A tárgyi környezet megbecsülésére nevelés  

 

- Az iskola és a kisebb közösségek hagyományainak ápolása  

 
 

Feladataink az oktatás területén: 

Anyanyelv:  
 
 Nyugodt ütemű olvasás- és írástanítással megalapozzuk, majd fejlesztjük a tanulók olvasástechni-
káját, szövegértő, elemző és lényegkiemelő képességeit  
 
 Törekedni kell az egyéni véleményalkotás készségének fejlesztésére  
 
Beszédtechnikai és kommunikációs képességek javítása, fejlesztése  
 
 Némaolvasás- szövegértés, helyesírás gyakorlásának rendszeressége  
 
 Szólások, közmondások megismertetése, értelmezése  
 
Szövegalkotás, lényegkiemelés, vázlatírás fejlesztése  
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 Rendszeres javítás, javíttatás, ellenőrzés, önellenőrzés  
 
  Egységes értékelés alkalmazása  
 
 Differenciálás, csoportmunkák, kooperatív tanulási módszerek alkalmazása.  
 
Matematika:  
 
 Biztos számfogalom kialakítása  
 
 Az alapműveletek tudatos, készségszintű elsajátíttatása  
 
 Logikus gondolkodásra szoktatás  
 
 Szöveges, gondolkodtató feladatok még gyakoribb alkalmazása  
 
 Tehetséggondozó csoportok működtetése  
 
 A differenciálás nagyobb mértékű alkalmazása  
 
Egyéb feladatok:  
 
A hatékony, önálló tanulás, mint kiemelt „kulcskompetencia” fejlesztése - a tanulás tanítása - szervezett 
keretek között, a hatékony és eredményes tanulás érdekében 
 

o A zavartalan tanulás biztosítása  
o Egymás munkájának segítése, hospitálások  
o Tanulmányi versenyek, szabadidős tevékenységek szervezése  
o A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeink számára fejlesztő rendszer szervezése és működte-

tése  
o Rendszeres könyvtárlátogatás  
o Együttműködő kapcsolat kialakítása és fenntartása a szülőkkel  

 
Kiemelt fejlesztési területek: 

o Szociális kompetenciák fejlesztése 

o Kreativitás fejlesztése 

o Motoros képességek fejlesztése 

o Helyesírási készség fejlesztése 

 

Pedagógusokra vonatkozó feladatok 

o A kompetenciafejlesztés tervszerű, tudatos beépítése a tanórákba  

o Pozitív, fejlesztő hatású tanórai légkör megteremtése, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének 

elismerése 

o Pedagógusok együttműködésének javítása (Rendszeres belső tapasztalatcsere, bevált jó gyakorlatok 

átadása, hospitálások, esetmegbeszélések) 

o Kompetenciafejlesztést segítő feladatok gyűjtése, rendszerezése (feladatbank létrehozása) 

o A témazáró dolgozatok tartalmába és követelményébe a kompetencia-alapú megközelítés beépítése. 
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o A hatékony, tanulást segítő új, egyre korszerűbb digitális tananyagok megismerése, felkészülés ezek 

tanórai alkalmazására 

 

A témahetek megszervezése 

o pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között, 

o digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között, 

o fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között. 

A tanév feladatai havi bontásban 

 

1. A tanév rendje: 
 

- A szorgalmi idő első tanítási napja 2016. szeptember 1. (péntek)  
- utolsó tanítási napja2017. június 15. (péntek). 
- A tanítási napok száma száznyolcvan nap. 

 

 

MÉRÉSEK 

Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérések 

 Felelős: A szaktárgyakat tanító tanítók 

Tanév közben diagnosztizáló mérések, melyek meghatározzák a további teendőket. 

Témazáró felmérők 

Diagnosztikus mérés az 1. osztályban 

Felelős: igazgató, igazgató helyettes, Bozi Jánosné 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata:  

Felelős: testnevelő tanárok 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

 

Első nap: 2017. szeptember 1. (péntek) 

Utolsó nap: 2018. június 15. (péntek) 

A szorgalmi időszak első féléve 2017. szeptember 1. péntektől 2018. január 26-ig tart. Az első féléves tanul-

mányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2018. február 02-án tájékoztatjuk a félévi értesítő által.    

A szünetek időtartama 
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Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2017. október 30 - 2017. november 3-ig 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), 

A szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő). 

Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek),  

A szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

Tavaszi szünet: 2018. március 29-től 2018. április 03-ig tart 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28.. (szerda),  

A szünet utáni első tanítási nap 2018. április 04. (szerda). 

 

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

2017. október 23. (hétfő) 

2018. március 15. (csütörtök) 

2018. május 1. (kedd) 

2018. május 21. (hétfő) 

 

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása 

 6 munkanap  

1. nap 2017. október 9.  Őszi nevelési értekezlet 

2. nap  2018. február 5. Félévi értekezlet 

3. nap 2018. március 10.  Pályaorientációs nap 

4.nap 2018.június 4.  Gyermeknap 

5. nap 2018. június 14. Osztályozó konferencia 

6. nap  2018.június 15. Adminisztrációs nap 

 

A tanév helyi rendje 
 

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

őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdeké-

ben meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja 

 

1. Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) Koós Katalin,  Lénárné Hustiker Erika  

2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)  

3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) osztályfőnöki órák kereté-

ben 

4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) Tamás Csilla, Koós Katalin már-

cius 14. szerda 

5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) osztályfőnöki órák keretében  

6. A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.)  
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Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

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

szeptember 1. 

2. Diákközgyűlés DÖK-ért felelős tanár szeptember 26. 

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

4. nyitó rendezvény Január 21. Nyitó 

5. Kistérségi Komplex Tanulmányi Verseny Január 22.  

6. Vizuális Találékonyság igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők Január 23.  4.o. és 8.o. 

osztályfőnökök: Koós Katalin, Wölferné Bugovics Magdolna 

7. 3 hetet meghaladó projekt: Ökoiskolai projekt /Témahét: Fenntarthatóság, környezettudatosság/

 Alsós és felsős munkaközösség Április 20. – május 13. 

8. Gyermek és családi nap: közös intézményi szintű program  június 04. hétfő 

9. Tanévzáró ünnepély  június 16. szombat 

 

Egyéb az iskolai élethez kapcsolódó programok: 

1. Zenei világnapalkalmából a Tarisznyás 
együttes koncertje 

Lénártné Hustiker Erika 2017. szeptember 28. 

2. Európai Diáksport Napja Molnár László, Molnárné Virág Szil-
via, Somogyi Gábor 

2017. szeptember 29. 

3. Témahét Halloween Wölferné Bugovics Magdolna, Koós 
Katalin 

2017. október 20-27. 

4. Témahét Martinstang Kondicsné Pásti Erika, Gyurkóné 
Kirizs Erika 

2017. november 6-10. 

5. Mikulás osztályfőnökök 2017. december 06. 

6. Diákkarácsony DÖK 2017. december 22. 

7. Farsang alsó   2018. február 02. 

9. Költészet napi szavalóverseny  2018. április 11. 

10. Anyák napja osztályfőnökök 2018. május 04. 

11. Projekt: Fenntarthatóság  2018. április 22-május 
10. 

12. Madarak és fák napja Hajósné Molnár Hajnalka 2018. május 10. (eső-
nap május 14.) 

13. Erdei Iskola Koós Katalin 2018. május 14-18. 

14.  Zenés délután Flóra Károlyné 2018. május 24. 

 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

2017. augusztus 21. hétfő Alakuló értekezlet: A következő tanév előkészítése, elkezdésével kapcsola-

tos feladatok, tájékoztatás  

2017. augusztus 29. kedd 9.00 Tanévnyitó értekezlet  

2017. október 09.  hétfő Őszi nevelési értekezlet (egész napos) 

Intézményi dokumentumok felülvizsgálata  

2017. november 20. hétfő Időszerű feladatok (a Magyar Közoktatás Napja, nov.22)  

2018. január 29. hétfő du. Félévi osztályozó értekezlet  

2018. február 5. hétfő Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatározó értekez-

let: 

- pedagógiai munka elemzése, értékelése, 

- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata Intézményvezető 



41 / 77 

2018. március 5. hétfő du. Időszerű feladatok: 

- pedagógus továbbképzés: Beiskolázási terv Intézményvezető 

2018. április 9. hétfő Felkészülés a 3 hetes projektre  

2018. június 15. hétfő Év végi osztályozó konferencia  

2018. június 22. péntek Tanévzáró értekezlet: 

- pedagógiai munka elemzése, értékelése, 

- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata  

 

Osztálykirándulások: június 1.  

Felelős: Osztályfőnökök 

 

Erdei iskola: 4. osztályban    Ökoiskolai program 

 Időpont: 2015. május14-18.  Részletesen kidolgozott program alapján. 

  A költségvetésből nem finanszírozott 

  Felelős: Koós Katalin 

 

Táborozás: 

 Nyári napközis tábor 

  Felelős: DÖK-ért felelős tanár 

 Iskolai Erzsébet tábor  

 

 Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

 

Az előkészítésért felelős: Tamás Csilla alsó tagozatos munkaközösség-vezető 

Szülők tájékoztatása (korrekt, naprakész tájékoztatás a web lapunkon) intézményvezető 2017.12.10. 

Az 1. osztályosok bemutatkozása 1. osztályos tanítók 2017.10.10-14. 

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap. iskolánk népszerűsítése,  alsós mun-

kaközösség-vezető 2018.04.16.  

   

 

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

munka, valamint az iskolai honlap híradásai 

 

- Iskolába hívogató programsorozat 

Határidő: beiratkozás napja 

Felelős: alsós munkaközösség 
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A FELSŐ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

2017/2018 

 

Összeállította: Hajósné Molnár Hajnalka 

 

Forrás: Rumi Rajki István Általános Iskola Munkaterve 2017-2108 

 

Rum, 2017. szeptember 20. 

 

 

A munkaközösség összetétele 

 

 Vezető: Hajósné Molnár Hajnalka 

Tagjai: Dr. Horváthné Farkas Ibolya (5. osztály osztályfőnöke) 

Molnár László (6. osztály osztályfőnöke) 

Molnárné Virág Szilvia (7. osztály osztályfőnöke) 

  Wölferné Bugovics Magdolna (8. osztály osztályfőnöke) 

  Gyurkóné Kirizs Erika  

  Flóra Károlyné 

  Kondicsné Pásti Erika 

  Kraft László 

  Somogyi Gábor 

 

 

Munkaközösségünk kiemelt feladatai az idei tanévben 

 

A pedagógia programunk sajátosságai és az abból fakadó feladatok: 

 

- A kompetencia alapú oktatás gyakorlata 

TÁMOP-3.1.4 pályázat eredményeinek fenntartása 
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- IKT eszközök alkalmazása az oktató-nevelő munkában 

TÁMOP – TIOP pályázatok eredményeinek fenntartása 

 

- A tanulói laptop program megvalósítása 

TIOP-1.1.1 pályázat eredményeinek fenntartása 

 

- „Ökoiskola” címmel a fenntartható fejlődésért 

Az Örökös Ökoiskola cím elnyeréséhez megfogalmazott vállalásaink teljesítése 

 

Főbb pedagógiai feladataink: 

 

Magyar nyelv és irodalom tantárgy:   

- Szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák megismerése és 

alkalmazása. A szövegalkotás folyamatának megfigyelése, gyakorlása, különböző, a kommunikációs 

helyzetnek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban történő fogalmazás, az irodalmi alkotások 

élményszerű, tudatos befogadását, az érzelmi intelligencia fejlesztését. Önálló gondolkodású fiatalokká 

váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek önálló ítéletalkotásra. 

- Az elsajátított írástechnika, helyesírás gyakorlása, továbbfejlesztése. 

– A hatékony, önálló tanulás készségeinek-képességeinek fejlesztése. 

- A nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés módjainak, technikáinak előkészítése, 

gyakoroltatása, a kritikus, problémamegoldó és a fogalmi gondolkodás fejlesztése. 

- A tanulók figyelmének felkeltése Békássy Ferenc zsennyei születésű költő életműve iránt. 

 

Matematika tantárgy 

- A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a taní-

tási, tanulási folyamatban. 

- A feladatmegoldáson keresztül a tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. 

Alakuljon ki bennük az önellenőrzés igénye, a sajátjukétól eltérő szemlélet tisztelete. 

- A tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk 

fejlesztésére.  

- A matematikatanítás és a  tanulás folyamatában kapjon egyre nagyobb szerepet az önálló ismeretszerzés 

képességnek fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes 

szakirodalom által.  

- A matematika tanítása támogassa az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus 

kalkulátor), internet, oktatóprogramok célszerű felhasználását, ezzel járuljon hozzá a digitális kompetencia 

fejlődéséhez. 

- A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldások megbeszélése által 

az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztése, a reális önértékelés kialakítása. 

- A kommunikáció fejlesztése (szövegértés, mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghallgatása, 

megértése, saját gondolatok közlése), az érveken alapuló vitakészség fejlesztése. 
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Történelem tantárgy: 

- A történelem tantárgy iránti érdeklődés fenntartása, és további mélyítése.  

- Az önálló ismeretszerzés, tanulás képességének fejlesztése. Az információk rendszerezése és értelmezése. 
Lényegkiemelés, önálló vázlatírás segítése.  

- A kritikai gondolkodás fejlesztése. 

- Tájékozódás fejlesztése térben és időben.  

- A történelmi folyamatok megértetése, olyan történelmi tudat kialakítását megalapozva, amelynek révén 
egyrészt beláthatóvá válik, hogy a jelen a múlt történéseinek a következménye is; másrészt viszont az, hogy 
mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára, s a tanulók ezáltal jobban tudjanak 
tájékozódni a jelenben. 

- A tananyag tevékenység-központú feldolgozása a kompetencia elvű képzés folyamatában a fejlesztési 
feladatok révén valósul meg. 

- A tanulók időben és térben való tájékozódásának megalapozása. Tevékenység-központú tanítással, 
változatos fejlesztési feladatok beiktatásával törekedni kell a történelemtanítás élményszerűségére.  

- Támaszkodni kell a korosztály élénk, alkotó fantáziájára. 

 

Angol és német nyelv tantárgy: 

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

- A modern technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 

lehetőségek kiaknázása az önálló tanulás képességének kialakítása, s a produktív nyelvhasználat 

érdekében. Élményszerű nyelvtanulásra törekvés az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, 

képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás 

segítségével.  

- A tanulásról magáról történő beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az 

önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére törekvés az önálló tanulás képességének 

folyamatos fejlesztéséhez. 

- A folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése. 

- A tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a 

nyelvek tanulása és a más nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. 

- A motiváció fenntartása érdekében a tanulók a fejlettségi szintjüknek megfelelő, változatos, érdekes és 

értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el az idegen nyelvet. 

- A tanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban 

történjen a fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, 

elsősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti 

tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. 

- Egyre nagyobb szerepet kapjon a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata idegen nyelven 

is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze. 
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Természetismeret, kémia, biológia tantárgy: 

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

- Az ismeretszerzés szolgálja a gondolkodás és az önálló tanulás fejlesztését. A használható tudás 

megszerzése lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a tanuló új szituációban a tantárgyi kereteken kívül is sikeresen 

alkalmazza tudását.   

- Az egyéni tapasztalatszerzésre épülő tanulás, a tevékenységközpontú módszerek, az IKT-eszközök 

alkalmazása, a vita és az érvelés juttassák olyan élményekhez a diákokat a tantárgy tanulása közben, 

amelyek elősegítik a természethez való pozitív viszonyulásuk fennmaradását, és járuljanak hozzá a 

természettudományok iránti érdeklődés felkeltéséhez. 

- A Föld globális problémáinak vizsgálatán keresztül hívja fel a figyelmet az ember személyes felelősségére, 

egyéni és közösségi szinten aktivizáljon a helyi környezeti problémák megoldása érdekében. 

- A hazai tájak és életközösségek megismerése járuljon hozzá a nemzeti büszkeség, a hazaszeretet 

fejlődéséhez. 

-A tanulók aktívan vegyenek részt az ismeretszerzés folyamatában. Ehhez megfelelő motiváció, tanulási 

környezet és az (inter)aktív tanulási formákat támogató tanulásszervezés szükséges, amelynek során 

folyamatosan fejlődik a természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a 

könyvtári és más információforrások használata, az információk rögzítésének és felidézésének képessége. 

Ennek során fejlődjön a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége, tanuljanak meg 

másokkal együttműködni és csoportban tanulni.  

- A tanulók tervezett megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek, és tapasztalataikról 
feljegyzéseket készítsenek.  

- Az önálló tanulás megvalósítását segítsék a gyűjtőmunkára épülő, prezentációval is kísért kiselőadások és 
projektek, melyek információhordozók alkalmazására és természettudományi témájú ismeretterjesztő 
források keresésére, követésére, értelmezésére épülnek.  

 

Földrajz tantárgy: 

-Az önálló tanulás képességének fejlesztése, ábraelemzés, szövegértelmezés, egyszerű vázlatok készítése, 

elemzése és folyamatok ábrázolása. Térszemlélet fejlesztése. 

-a térbeli intelligencia fejlesztése.  

-a haza és környezete földrajzi-környezeti jellemzőinek megismertetése során megalapozni a hazához és a 

magyarsághoz való kötődést.  

-Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és társadalmi-gazdasági sajátosságainak 

bemutatásával hozzájárulni az eltérő kultúrák megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, 

illetve szemlélet kialakulásához. 

-Elősegíteni a természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve a következő nemzedékek számára 

történő megőrzésük iránti igény kialakulását. 

-A felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó 
gondolkodás fejlődésének elősegítésével hozzájárulni a felelős és tudatos környezeti ma-
gatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó gondolkodás fejlődéséhez. 
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Informatika tantárgy: 

- Az internet minél szélesebb körű alkalmazása a tanulási folyamatban, az iskolában és az iskolán kívül is. A 

probléma megoldás folyamatában a témákhoz kapcsolódó fórumok látogatása, információ gyűjtés, és 

információ megosztása! 

- Korszerű eszközeivel és módszereivel keltse fel az érdeklődést a tanulás iránt és tegye lehetővé, hogy a 

tanuló a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. 

-   Az informatika tanulása segítse hozzá a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, 

ennek érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az 

információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, 

melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online 

lehetőségek. 

- Az informatikaórákon elsajátított alapok tegyék lehetővé azt, hogy a tanuló a más tantárgyak tanulása 

során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 

-Olyan feltételeket, tevékenységeket biztosítani, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, 

elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a 

nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges 

erőfeszítéseket. 

-A munka értékteremtő szerepe, a környezetkímélő termelés és a tudatos fogyasztói magatartás kiemelése 

járuljon hozzá a gazdasági ismeretek megalapozásához. 

- A tevékenységek tudatos szervezésével folyamatosan lehetővé kell tenni, hogy a tanulók felfedezhessék 

belső értékeiket, és kipróbálhassák, mire képesek.  

- A reális önismeret és a pozitív énkép kialakítása, a közösségi feladatok vállalásában az együttműködési 

képesség fejlesztése, valamint a szakmák, foglalkozások jellemzői és az azokra való alkalmasság 

megismerése a pályaválasztás irányításának előkészítésére adjon támpontokat. 

 

Ének-zene tantárgy: 

-Legfőbb cél a készség- és képességfejlesztés, a lehető legtöbb ponton kapcsolódni a többi 

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

személyiség pozitív irányú formálódása. 

-minden órának legyen része az éneklés, megfelelő egyensúlyban a zenei írás és kottaolvasás, a zenei 

generatív készségek fejlesztése és fenntartása, valamint a zenehallgatás kapcsán nyert zenei ismeretek, 

kompetenciák, az esztétikai fogékonyság bővítése. 

-A közös éneklés, muzsikálás élményének megteremtésén túl, melynek révén megvalósul a befogadás és 

az önkifejezés, valamint az egymásra figyelés harmóniája, kapjon hangsúlyt a közvetlen cselekvés, alkotás, 

önkifejezés folyamata, mely színesíti a fantáziát, formálja az ízlést. 
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Testnevelés és sport tantárgy: 

-A sport iránti elkötelezettség és az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti igény megalapozása. Az életkori 

sajátosságoknak megfelelő képességfejlesztés. 

- A testnevelés és sport iránti elkötelezettség, az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti igény megalapozása. 

- Az örök értékeket képviselő tradicionális sportágak mellett a tanulók érdeklődését kiváltó újszerű sport-, 

illetve testgyakorlati ágakra helyezzük a hangsúlyt. 

- Motoros képességek, motoros készségek egymással szerves és funkcionális kapcsolatban történő 

fejlesztése játékos, élményt nyújtó módszerekkel és célszerű szakpedagógiai instrukciókkal, valamint az 

életkornak, értelmi képességeknek megfelelő elméleti ismeretek hozzáadásával megvalósítani a sikeres 

tanulás, a hatékony motoros oktatás stratégiáját.  

 

Hon- és népismeret 

- A tantárgy alapozza meg a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny hazaszeretetet. 

- Tudatosítsa a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományát, nemzeti értékeit kell 

megismernie, hogy azután másokét is, a nemzetiségek, a szomszéd- és rokonnépek, a világ többi népének 

kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást is megérthesse.  

- Ösztönözzön a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület hagyományainak és történelmi emlékeinek 

felfedezésére, a még emlékezetből felidézhető, vagy a még élő néphagyományok gyűjtésére. 

- Járuljon hozzá Rumi Rajki István szobrászművész, Békássy Ferenc költő hagyatékának ápolásához. 

- Törekedni kell a tanulók cselekvő és alkotó részvételére a tanulás során, hogy az érzékelésen, észlelésen, 
élményeken keresztül jussanak el az elvontabb ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. 

 

Erkölcstan 

- a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és 

viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.  

- Az értékek közvetítése által társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a tanulók viselkedésének belső 

szabályozó erőivé váljanak. 

- A tananyag tartalma leginkább a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható tapasztalatokra, illetve 
személyes élményekre épüljön, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket természetes módon egészíthetik ki az 
életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető történetek, mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai 
szövegek, filmek vagy digitális formában elérhető egyéb tartalmak.  

- Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, hanem a tanulási folyamat aktív – gondolkodó, kérdező, 
mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső – résztvevőiként tekintsen. 

 

Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

 Intézményi önértékelésből adódó teendők 

 Az országos mérésekből adódó feladatok 

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

 A pályaválasztás és a továbbtanulás segítése 
 A problémamegoldó és konfliktuskezelő készség fejlesztése, stresszkezelés 

 Harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel.  

 Az együttneveléssel 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 
 

 

Szakkörök, tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 

Foglalkozás neve Pedagógus 

Angol felzárkóztató 5. és 6. osztály Wölferné Bugovics Magdolna 

Angol 2. idegen nyelv 7. osztály Wölferné Bugovics Magdolna 

Angol 2. idegen nyelv 8. osztály Wölferné Bugovics Magdolna 

Angol tehetséggondozás 6. osztály Wölferné Bugovics Magdolna 

Atlétika 5.6. 7.8. osztály Molnárné Virág Szilvia 

Földrajz tehetséggondozás 7. 8.osztály Molnárné Virág Szilvia 

Furulya 5.-7. osztály Flóra Károlyné 

Informatika 5-8. osztály Molnár László 

Kémia felzárkóztató 7. és 8. osztály Hajósné Molnár Hajnalka 

Kis természettudós szakkör 5. és 6. osztály Hajósné Molnár Hajnalka 

Kreatív hobby 5. osztály Molnárné Virág Szilvia 

Magyar nyelv fejlesztés 5. 6.7.8.osztály Dr. Horváthné Farkas Ibolya 

Magyar nyelv tehetséggondozás 7.8. osztály Dr. Horváthné Farkas Ibolya 

Német 2. idegen nyelv 8. osztály Gyurkóné Kirizs Erika 

Német 2. idegen nyelv 7. osztály Gyurkóné Kirizs Erika 

Matematika felzárkóztatás 5.8. osztály Gyurkóné Kirizs Erika 
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Iskolakert szakkör 6. osztály Kraft Béla László 

Kézilabda 5.6.8. osztály Molnár László 

Matematika tehetséggondozás 6.7. osztály Molnár László 

Médiaszakkör 5. osztály Lénártné Hustiker Erika 

 

 

Versenyek 

 
Az alábbi versenyeken veszünk rész és készítünk fel tanulókat: 

 

Versenyek típusa és a versenyek neve Felkészítő tanár neve 

Megyei Közlekedésbiztonsági verseny Kraft László 

„Szép Magyar Beszéd” verseny Dr. Horváthné Farkas Ibolya 

Teleki Pál Földrajz Verseny Molnárné Virág Szilvia 

Megyei Mezei Bajnokság Molnárné Virág Szilvia 

Kisiskolák Diákolimpiája Molnárné Virág Szilvia 

Megyei Diákolimpia Molnárné Virág Szilvia 

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

Hajnalka 

Hermann Ottó biológia verseny 8.o. Hajósné Molnár  

Hajnalka 

Országos történelem verseny 7-8.o. Kondicsné Pásti Erika 

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

 

 

Intézményünk a következő versenyeket szervezi meg hagyományosan: 

 

- Kistérségi Komplex tanulmányi verseny 

- „Vizuális találékonyság” rajz és kézműves pályázat és verseny 

 

Kistérségünk intézményei által meghirdetett versenyek: 

 

- Ambrózy-Migazzi István természetismereti verseny 

- Ambrózy-Migazzi István versmondó verseny 
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Országos mérések 

- Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szaktanárok által kialakított mérőeszközök segítségével 

- Kompetenciamérés: 2018. május 23. 
Felelős: az intézményvezető; Molnár László 

- A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 2018. január 9. és április 30. között 
Felelős: az intézményvezető, Molnár László, Molnárné Virág Szilvia, Somogyi Gábor 

- Idegen nyelvi mérés: iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen 
nyelvként tanulók körében le kell folytatni 2018. május 16-án Felelős: az intézményvezető; valamint 
Gyurkóné Kirizs Erika, Wölferné Bugovics Magdolna 

 

 

A TANÉV FELADATAI, MEGVALÓSÍTÁSI TERV 

 

I. Munkaközösségi foglalkozások terve 
 

1. A munkaközösség megalakulása, az éves munkaterv megbeszélése 

  Ideje: augusztus 29. 

  Felelős: Hajósné Molnár Hajnalka     

 

2. Rumi Rajki Napok programsorozat előkészítése 

 Ideje: január 

 Felelős: Sümeghiné Károly Hajnalka 

 

3. A farsang előkészítése: 
 

 Ideje: január 

 Felelős: Hajósné Molnár Hajnalka, Lénártné Hustiker Erika 

 

4. A témahetek előkészítése: 
 

 Ideje: február 

 Felelős: Hajósné Molnár Hajnalka, Kraft Béla László 

 

5. A Határtalanul pályázati programsorozat előkészítése 
 

 Ideje: március 

 Felelős: Molnárné Virág Szilvia 
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6. 3 hetet meghaladó Ökoiskolai projekt előkészítése 
 

 Ideje: március 

 Felelős: Hajósné Molnár Hajnalka, Molnárné Virág Szilvia 

 

 

II. A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása: 

 

sorszám dátum felhasználás 

1. nap: 
2017.10.09. Őszi nevelési értekezlet 

2. nap 2018.02.05. Félévi értekezlet 

3. nap 2018.06.04. Gyermek- és családi nap 

4. nap 2018.06.14. Osztályozó értekezlet 

5. nap 2018.06.15. Adminisztrációs nap 

6. nap 2018.03.10. Pályaorientációs nap 

 

 

III. Szülői értekezletek, fogadóórák időpontja 

 

A szülői értekezletek terve: 

 

Értekezlet 

dátuma 
Az értekezlet célja Felelős 

2076. 09. 18-19. Általános szülői értekezlet Igazgató 

2018. 02. 05-06. Általános szülői értekezlet Igazgató 

2018. 05. 07-08. Általános szülői értekezlet Igazgató 

 

A fogadóórák terve: 

Fogadóórák az iskolatitkárral történő időpontkérést, egyeztetést követően, személyre szabottan, igény sze-

rint. 
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IV. Nemzeti megemlékezések 

 

Megemlékezés neve 

A megemlé-

kezés 

időpontja 

A szervezésért 

felelős  

pedagógus(ok) 

A megemlékezésben 

résztvevő osztályok,  

csoportok 

Aradi vértanúk napja 

(október 6.) ünnepi műsor 

október 6. Lénártné Hustiker Erika, 

Koós Katalin 

5-8. osztály 

Az 1956-os forradalom és szabadság-

harc napja 

(október 23.) ünnepi műsor 

október 20. Dr. Horváthné Farkas 

Ibolya, Flóra Károlyné 

5-8. osztály 

Az 1848-49-es szabadságharc napja 

(március 15.) ünnepi műsor 

március 14. Tamás Csilla, Koós Kata-

lin 

5-8. osztály 

Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 

beszámoló az erdélyi útról, projektnap 
június 1. 

Molnárné Virág Szilvia 7.-8. osztály 

 

 

V. Az iskolai ünnepek 

1.1.1. Egyházi eredetű ünnepek, családi ünnepek, népszokások 

Ünnep megnevezése 

Az ünnepség (ün-

nep) megtartásának 

időpontja 

A szervezésért felelős pe-

dagógus(ok) 

A megemlékezésben 

résztvevő osztályok, 

csoportok 

Adventi készülődés (kéz-

műves foglalkozás) a 

könyvtárral közösen 

december 01..  Molnárné Virág Szilvia,Lé-

nártné Hustiker Erika 

5-8. osztály 

Mikulás ünnepség (osztály-

keretben) 

december 6.  osztályfőnökök 5-8. osztály 

Diákkarácsony (projekt-

nap) 

december 22.  DÖK 5-8. osztály 

Farsang, diák-karnevál 

 

február 09. Hajósné Molnár Hajnalka, 

osztályfőnökök, Lénártné 

Hustiker Erika 

5-8. osztály 

 

1.1.2. Iskolai élethez, névadóhoz kötődő események 

Esemény megnevezése 

Az esemény 

megtartásá-

nak 

A szervezésért 

felelős 

pedagógus(ok) 

Az eseményben 

résztvevő osztályok, 

csoportok 
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időpontja 

Rumi Rajki Napok: január 22. a Magyar 

kultúra napja alkalmából 

- nyitó rendezvény 
- Kistérségi Komplex Tanulmányi 

Verseny 

- Vizuális Találékonyság 

január 21. 

nyitó rendez-

vény 

január 22-23. 

versenyek 

Sümeghiné Károly Haj-

nalka,  

5-8. osztály 

3 hetet meghaladó projekt: Ökoiskolai 

projekt (Ökoiskolai program) 

április 20. – 

május 11. 

Hajósné Molnár Haj-

nalka, Molnárné Virág 

Szilvia 

5-8. osztály 

Pénzügyi és vállalkozói témahét  március 05. – 

március 09. 

Kraft László 5-8. osztály 

Fenntarthatóság-környezettudatosság 

témahete 

április 23. - áp-

rilis 27. 

Hajósné Molnár Haj-

nalka 

5-8. osztály 

8. osztály búcsúja június 13. Wölferné Bugovics 

Magdolna 

8. osztály 

 

 

1.1.3. Nevezetes napokhoz, világnapokhoz kapcsolódó események 

Nevezetes nap megnevezése 

Nevezetes 

nap 

megtartá-

sának 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógus(ok) 

A rendezvényben 

résztvevő osztályok, 

csoportok 

Te Szedd! (Ökoiskolai program) szeptem-

ber 15. 

Lénártné Hustiker 

Erika 

Osztályfőnökök 

5-8. osztály 

Papírgyűjtés (Ökoiskolai program) szeptem-

ber 22. 

Lénártné Hustiker 

Erika 

5-8. osztály 

Sportnap (projektnap) szeptem-

ber 29. 

Molnárné Virág Szil-

via 

5-8. osztály 

Halloween Party témahét Október 

20-27. 

Október 

27. party 

Wölferné Bugovics 

Magdolna 

5-8. osztály 

Martin Nap téma hét November 

06-10. 

November 

10. party 

Gyurkóné Kirizs Erika 5-8. osztály 

Egészségnevelési hét november 

20-24. 

Hajósné Molnár Haj-

nalka 

5-8. osztály 

Magyar Költészet Napja 

(versmondó verseny) 

Április 11.  

 

Dr Horváthné Farkas 

Ibolya, iskolakönyvtár 

5-8. osztály 

A Föld Napja, Természetvédelmi Nap (Öko-

iskolai program) 

április 20. Molnárné Virág Szil-

via 

5-8. osztály 



54 / 77 

Madarak és fák napja -Természetvédelmi té-

manap (Ökoiskolai program) kerékpáros 

túra a Jeli arborétumba 

május 10.  

esőnap 

május 11.  

Hajósné Molnár Haj-

nalka 

5-8. osztály 

Zenés délután 
május 24.  

Flóra Károlyné 5-8. osztály 

 

 

VI. Tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások, táborok 
 

Megnevezése 
Megtartásának 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógus(ok) 

A résztvevő osztá-

lyok, csoportok 

Határtalanul program, Erdélyi út június 1-6. Molnárné Virág 

Szilvia 

7. osztály 

Osztálykirándulások Június 1. osztályfőnökök 5.6.8. osztály 

Táborozás (Erzsébet tábor)  Kraft Béla László 5-8. osztály 
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2. számú melléklet: Programnaptár 

 
2017/2018. I. félév 

Szeptember 

 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőrzés/ 

számonké-

rés 

Egyéb 

08.21. Alakuló értekezlet Intézményvezető   

08.28. Tűzvédelmi, munkavédelmi, baleset-

védelmi oktatás 

Intézményvezető  Közalkalmazotti 

értekezlet 

08.28. Orvosi vizsgálat Intézményvezető   

08.29. Tanévnyitó értekezlet Intézményvezető  Értekezlet 

1. Tanévnyitó ünnepség Intézményvezető   

1. 
Házirend ismertetése, 

tűz- és munkavédelmi oktatás 
Osztályfőnök 

Intézmény-

vezető 
 

1-5. 
Az egész napos oktatás-nevelés tan-

évre vonatkozó megszervezése 
Osztályfőnök 

Kérelmek 

leadása 
 

1-5.  Tankönyvek kiadása, tankönyvellátás 
Tankönyvellátásért fe-

lelős 

Intézmény-

vezető 
 

1-9. 
Tanórán kívüli foglalkozásokra jelentke-

zés felmérése 
Osztályfőnök 

Kérelmek 

leadása 
 

1-5. 
Étkeztetés felmérés, normatív kedvez-

mények  
Osztályfőnök 

Kérdőívek 

leadása 
 

15. Te Szedd! (Ökoiskolai program) 

Lénártné Hustiker 

Erika 

 

  

22. 

Papírgyűjtés (Ökoiskolai program) Lénártné Hustiker 

Erika 

 

  

1-30. 
Intézményi önértékeléssel kapcsolatos 

tájékoztatás 

Intézményi 

önértékelési csoport-

vezető 

Intézmény-

vezető 
 

1-5. Szakmai ellenőrzés tervezése Intézményvezető 

Nevelő-test-

ület 

tájékozta-

tása 

 

1-5. 

Pedagógusok tájékoztatása a közneve-

lési törvény és az egyéb, oktatást mó-

dosító jogszabályok miatti változások-

ról 

Intézményvezető 
Intézmény-

vezető 
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1-5. Tanári és diákügyelet beindítása  

Intézményvezető he-

lyettes, munkaközös-

ség vezetők 

Intézmény-

vezető 
 

1-30. Naplók, törzslapok kitöltése Osztályfőnök 

Intézmény-

vezető he-

lyettes 

- 

12-től 
Szakkörök, foglalkozások 

elindítása 

szakkörvezető taná-

rok, Felkészítő taná-

rok 

Intézmény-

vezető 

Foglalkozási 

napló megnyi-

tása, vezetése 

19-20. Szülői értekezletek Osztályfőnökök   

25-ig Tanmenetek leadása Tanítók, tanárok 
Intézmény-

vezető 
 

25. Magyar Diáksport Napja 2015 testnevelők   

19-23. 
Szülői szervezet összehívása (tisztújítás, 

éves munkaterv) 
Intézményvezető   

26-30. 

Szakmai közösségek 

összehívása, munkaterv meghatáro-

zása 

Szakmai közösség ve-

zetők 

Intézmény-

vezető 
 

26. 
Diákönkormányzat összehívása (tiszt-

újítás, éves munkaterv) 
DÖK segítő tanár 

Intézmény-

vezető 
 

28. 
Zenei világnapalkalmából a Tarisz-

nyás együttes koncertje 

Lénártné Hustiker 

Erika 
  

29. Európai Diáksport Napja 

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 DÖK segítő tanár   

6. Aradi vértanúk megemlékezés (okt. 6.) 

Lénártné Hustiker 

Erika 

 

Következő neve-

lőtestületi érte-

kezlet 

felső 
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9. 
Őszi nevelési értekezlet  
 

Intézményvezető   

9-ig 
Eltérő ütemű fejlődésű tanulók felmé-

rése 

Első évfolyamos osz-

tálytanító 

Intézményve-

zető helyettes 
 

 Pályaválasztási szülői értekezlet 
8. osztály osztályfő-

nöke 

Intézményve-

zető 

Iparkamara 

javaslata 

alapján 

10-

14. 
Az 1. osztályosok bemutatkozása 1. osztályos tanítók   

15. KIR-STAT Intézményvezető   

22-ig 
Az eltérő ütemű fejlődésű tanulókkal 

kapcsolatos létszám lejelentés 
Intézményvezető   

20. 
Az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc ünnepe (október 23.) 

Dr. Horváthné Far-

kas Ibolya, Flóra 

Károlyné 

  

21. Nemzeti ünnep 
Dr. Horváthné Farkas 

Ibolya 

Következő neve-

lőtestületi érte-

kezlet 

 

20-

27.  
Témahét Halloween 

Wölferné Bugovics 

Magdolna 
  

27. 

Halottak napi megemlékezés: Koszo-

rúzás a temetőben névadónk, Rumi 

Rajki István sírjánál 

DÖK-ért felelős ta-

nár 
  

31-ig Továbbtanulási tájékoztató 8. osztályfőnök 
Intézményve-

zető 
 

 Fogorvosi vizsgálat iskolatitkár   

 Szakmai ellenőrzés Intézményvezető   

 
Éves önértékelési terv szerint a hónapra 

meghatározott feladatok ellátása 

Int. önértékelési 

csoport 

Intézményve-

zető 
 

30-

31 
Őszi szünet    

 

 

November 

 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőrzés/ 

számonké-

rés 

Egyéb 

1-3 Őszi szünet    

6-10 Témahét Martinstang 
Kondicsné Pásti Erika, 

Gyurkóné Kirizs Erika 
  

20. 
Időszerű feladatok (a Magyar Közokta-

tás Napja, nov.22) 
Intézményvezető   

7-11 Márton nap Gyurkóné Kirizs Erika   
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15-ig 
Tankönyvtámogatásra vonatkozó igény fel-

mérése 
Tankönyvfelelős 

Intézmény-

vezető 
 

20-ig 
Kompetencia felméréshez szükséges adat-

szolgáltatás 
Intézményvezető   

20-

27. 
Egészségnevelési hét Hajósné Molnár Hajnalka   

25. Adventi készülődés iskolakönyvtáros   

 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 

4. 
Adventi 2. gyertyagyújtás községi 

rendezvény – közreműködés 

alsós munkakö-

zösség vezető 
  

5-ig 
Diagnosztikus fejlődésvizsgálat (el-

térő ütemű fejlődésű tanulóknál) 

Osztálytanító, 

igazgató helyet-

tes 

Intézményve-

zető 
 

10. Adventi kirándulás 
felsős mk. ve-

zető 
  

20. Adventi kirándulás alsós mk. vezető   

22. 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 
 

27-

31 
Téli szünet    

 

 

Január I. 

 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőrzés/ 

számonké-

rés 

Egyéb 

1-2. Téli szünet    
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19. 
Osztályozó konferencia 

(félévi osztályozó) 
Intézményvezető - - 

 Költségvetési évhez kapcsolódó leltározási feladatok 
Pénzügyi ügyin-

téző 
  

 Közreműködés a tervezésben és a beszámolásban 
Pénzügyi ügyin-

téző 
  

 

 

 

2017/2018. II. félév (január 23-tól) 

Január II. 

 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőrzés/ 

számonké-

rés 

Egyéb 

27-ig 
Tanulmányi eredményekről történő ér-

tesítők elkészítése 
Osztályfőnök 

Intézmény-

vezető 

Beszámol-

tatással 

21. Rumi Rajki Napok: Megnyitó ünnepség Intézményvezető   

22.. 
Rumi Rajki Napok: Kistérségi Komplex 

Tanulmányi Verseny 

Intézményvezető helyettes, 
munkaközösség-vezetők 

 

 

  

23. 
Rumi Rajki Napok: 

Vizuális Találékonyság 

Intézményvezető helyettes, 
munkaközösség-vezetők 

 

  

29. Félévi osztályozó értekezlet Intézményvezető  - 

 Szakmai ellenőrzés Intézményvezető   

 

Felkészülés a tanulók fizikai állapotá-

nak és edzettségének vizsgálatára,  

időpontok meghatározása 

Intézményvezető, 

testnevelő tanárok 
  

 
Éves önértékelési terv szerint a hó-

napra meghatározott feladatok ellátása 

Int. önértékelési 

csoport 

Iskolaigaz-

gató 
 

 

 

Február 

 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőr-

zés/ 

számon-

kérés 

Egyéb 

2. Farsang (alsós) osztályfőnökök   

5. Félévi értekezlet Intézményvezető   

6-7 Szülői értekezlet    

9. Farsang (felsős) osztályfőnökök   

13-ig Szabadságolási terv elkészítése Intézményvezető   
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13-ig 
Tankönyvrendelés elkészítése, vélemé-

nyeztetése 
Intézményvezető  

Véleményezésre 

jogosult 

 

13-ig 
Továbbtanulók jelentkezési lapjainak to-

vábbítása 

1. osztály osztály-

főnöke 
  

 Szakmai ellenőrzés Intézményvezető   

 
Éves önértékelési terv szerint a hónapra 

meghatározott feladatok ellátása 

Intézményi önérté-

kelési csoport 

Iskola-

igazgató 
 

23. 
A kommunista és egyéb diktatúrák ál-

dozatai emléknapja 
  

osztályfőnöki 

órák keretében 

 

 

Március 

 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

5. 

Időszerű feladatok: 
- pedagógus továbbképzés: Be-

iskolázási terv 

Intézményvezető   

5-9. 
Pénzügyi és vállalkozási téma-
hét 

   

10. Pályaorientációs nap 
Munkaközösség-

vezetők, DÖK 
  

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   

 Iskolába hívogató  Alsós mk. vezető 
Intézményve-

zető 
 

16-

17. 

A tanulói adatlapok módosításának 

lehetősége 

8.osztály osz-

tályfőnöke 
  

18. 
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 
 

29-

31. 
Tavaszi szünet    
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Április 

 

Dá-

tum 
Feladat megnevezése Felelős 

Ellenőr-

zés/ 

szá-

monké-

rés 

Egyéb 

2-3. Tavaszi szünet    

3. Nevelőtestület értekezlet Intézményvezető - - 

9. 
Felkészülés a 3 hetes pro-

jektre 
Intézményvezető   

11. Költészet napi szavalóverseny 

Dr Horváthné Farkas 

Ibolya, iskolakönyv-

tár 

  

9-13. 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 
  

20-

05.11 
3 hetet meghaladó projekt 

Hajósné Molnár Haj-

nalka, Molnárné Vi-

rág Szilvia 

  

20. 
A Föld Napja, Természetvédelmi 

Nap (Ökoiskolai program) 

Molnárné Virág Szil-

via 
  

23-27. 
Fenntarthatóság-környezettuda-

tosság témahete 

Hajósné Molnár Haj-

nalka 
  

 Szakmai ellenőrzés Intézményvezető   

 
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/ 

számonkérés 
Egyéb 
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5. Anyák napi ünnepségek az alsó tagozaton   
Osztályon-

ként 

4. Anyák napja osztályfőnökök   

 Beiratkozással kapcsolatos feladatok Intézményvezető   

10. Madarak és fák napja 
Hajósné Molnár 

Hajnalka 
 

esőnap: 05. 

11. 

12-

17. 
Határtalanul program 

7. osztály osztály-

főnöke 
 7. osztály 

17. Idegen nyelvi mérés nyelvtanárok 
Intézmény-

vezető 
6. és 8. osz-

tály 

20-ig 
Felmérés a szabadon választható tanítási órákon 

való részvételről 
Osztályfőnök 

Intézmény-

vezető  

24. Zenés délután Flóra Károlyné   

29. Gyermeknap    

2-6. Erdei iskola 
4. osztály osztály-

főnöke 
 4. osztály 

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató   

 
Éves önértékelési terv szerint a hónapra megha-

tározott feladatok ellátása 

Intézményi önér-

tékelési 

csoport 

Intézmény-

vezető 
 

 

 

Június 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

1. Osztálykirándulások    

8. Pedagógusnap Intézményvezető   

 

A tanulók fizikai állapotának 

és edzettségének vizsgálatá-

ról szóló tájékoztatás 

Intézményvezető,  

testnevelő tanárok 
  

1-6 
Határtalanul program, Erdé-

lyi út 

Molnárné Virág 

Szilvia 
  

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 
 

14. 8. osztály búcsúja 
8. osztály osztály-

főnöke 
  

13. 

Nevelőtestületi értekezlet 

(év végi osztályozó konferen-

cia) 

Intézményvezető 

- - 
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 Szakmai ellenőrzés Intézményvezető   

 

A szorgalmi időszak végét követő időszak 

 

Június  

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

30. 
Pedagógusok által használt 

eszközök leadása 
Intézményvezető   

30. 
Leendő elsősök szülői érte-

kezlete 
Osztályfőnökök 

Intézményvezető 
 

 
Szakmai ellenőrzés értéke-

lése 
Intézményvezető 

 
 

19-ig 

Tanköteles, felvételt nem 

nyert tanulókról a jegyző ér-

tesítése 

Intézményvezető 

  

 

Nevelőtestületi értekezlet 

(pedagógiai munka elemzése, 

értékelése, hatékonyságának 

vizsgálata, tanévzáró) 

Intézményvezető 

 

Jegyzőkönyv meg-

küldése: 

- fenntartónak, 

- iskolaszéknek, 

- intézményi  

tanácsnak, 

23 Tanévzáró ünnepély 

Intézményvezető 

h., 8.o. osztályfő-

nöke 

Intézményvezető  

 Nyári táborozás 
Érintett pedagó-

gusok 
  

 

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 
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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             

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             

Teremlabdarúgás             

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 

 

2017/2018. tanév 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Ökoiskolai munkacsoport 

 

 

Rum, 2017. szeptember 01. 
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 Az Ökoiskolai munkacsoport tagjai: 

Kraft Béla László intézményvezető 

Sümeghiné Károly Hajnalka intézményvezető – helyettes 

Hajósné Molnár Hajnalka ökoiskolai – koordinátor, felsős munkaközösség - 

vezető 

    

Tamás Csilla alsós munkaközösség - vezető 

Lénártné Hustiker Erika DÖK – vezető 

 

Az iskola minden pedagógusa 

Minden technikai dolgozó 

 

Fő céljaink a tanév során: 

 

 Az „Örökös Ökoiskola” cím kritériumainak való megfelelés 

 2017/ 2018 – 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) 
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 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) 

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) 

Osztálytermek virágosítása: „Hozz egy virágot az osztá-

lyodba!” program folytatása 

Osztályfőnökök 

(1 – 8. osztályok) 

Molnárné V. Szilvia 

Napközis vezetők 

 

Szeptember 18-19. Szülői értekezlet: 

Évi Öko - programok tájékoztatása:  

Menza tájékoztató: Egészségesebb étrend 

Iskolagyümölcs, Egészségnevelési témahét, … 

Iskolavezetés 

osztályfőnökök 

Szeptember – 

folyamatosan 

Tanulmányi versenyekre jelentkezés a környezeti neve-

lés témakörében  

Pl. Bechtold István Megyei Természetismereti Verseny, 

Kőszeg (NATURA 2000)  

Teleki Pál Országos Földrajz - Földtan Verseny 

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. 

DÖK 

Osztályfőnökök 

(1 – 8. osztály) 
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Az iskola környékén, és a kijelölt utcákban, falurészeken 

szemétszedés osztályonként 

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 29. Diák-sportnap az egészséges életmód jegyében 

Aktív sportolás - több helyszínen.  

2017 m futás a rumi Focipálya körül 

DSE, Somogyi Gábor 

Molnárné V. Szilvia 

Molnár László 

Szeptember -  

folyamatosan 

 

Iskolakert gondozása  Kraft László 

(felsős osztályok – a 

technika és életvitel 

órák keretében) 

Technikai dolgozók 

Az udvar dísznövényeinek gondozása 

Lomb gereblyézés 

Október   

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) 

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 
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November   

November 20 – 24. „Egészségnevelési témahét” megrendezése az egészsé-

ges életmódra nevelés érdekében - 

(pl. közös reggeli torna, egészséges ételek, gyümölcsök, 

zöldségek kóstolása, előadók meghívása (pl. védőnő, is-

kolaorvos, fogorvos, kozmetikus, pszichológus) az 

egészséges életmóddal kapcsolatban, játékos vetél-

kedő, tisztaság verseny  

Hajósné M. Hajnalka 

alsós és felsős munkakö-

zösség – vezetők, 

osztályfőnökök 

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 

Wölferné Bugovics Mag-

dolna  

Molnárné V. Szilvia 

osztályfőnökök 

(7-8. osztály tanulói) 

November vége 

(December 1.) 

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 

Molnárné V. Szilvia 

(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) 

Molnárné V. Szilvia 
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(Kreatív - hobby szakkör 

tanulói) 

December- folyama-

tosan 

Kézműves foglakozások – karácsonyi díszek készítése 

természetes és újrahasznosítható anyagokból 

Mézeskalács sütése 

Alsós munkaközösség 

tanítók, napközisek, 

szaktanárok 

(1 - 4. osztályok, napkö-

zisek) 

Molnárné V. Szilvia 

(Kreatív - hobby szakkör 

tanulói) 

December 21. Diákkarácsony a fenntarthatóság jegyében 

Öko – karácsonyfa (aula) 

Iskolavezetés, 

Osztályfőnökök 

DÖK, SZM,  

Szemünk Fénye Szülő 

Egyesület 

December- folyama-

tosan 

Csíráztatás 

A csíráztatás megfigyeltetése 

(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 21- 22- 23.  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 

Technikai dolgozók 

(felsős osztályok) SZM,  
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Téli túra az erdőben, az élőhely megfigyelése  (Natura 

2000) 

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 2.  

Február 9. 

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 

Március   

Március 6. Nemzetközi energiahatékonyság napja 

Energia – őrjárat a takarékosság jegyében 

Kraft László 

Technikai dolgozók 

(1 – 8. évf. tanulói) 

Március 5 – 9. A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete Kraft László, oszt.f. 

Március 10.  Pályaorientációs nap (2018) 

Pályaválasztási ötletek, szakmák megismerése, munka-

helyek látogatása, hiányszakmák feltérképezése a fenn-

tarthatóság 

jegyében 

Iskolavezetés 

Pedagógusok 

Március 22.  Víz világnapja – A tanulók figyelmének felhívása a taka-

rékos vízhasználatra 

Iskolavezetés 

Molnárné V. Szilvia 

Osztályfőnökök 

Március- folyamatos Az iskolaudvar tavaszi takarítása Kraft László 
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A szobanövények átültetése 

Az iskolakert kora tavaszi munkálatai, ágyások előkészí-

tése 

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- 

 folyamatos 

Az iskolaudvar virágosítása Iskolavezetés 

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. 14. 

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 14- 18. Erdei iskola  

Bakonyerdő Zrt. – Balaton – felvidéki Erdészeti Erdei Is-

kola, Monostorapáti erdészháza (NATURA 2000) 

Koós Katalin of. 

4. évf. tanulók 
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Május-  

folyamatos 

 

Az iskolakert gondozása (gyomlálás, kapálás, öntözés) 

Az iskolaudvar gondozása 

Kraft László 

Technikai dolgozók 

(felsős osztályok) 

Június   

Június 1.  Tanulmányi kirándulás a környezettudatosság jegyé-

ben.  

Környezeti nevelés és a múzeumok kapcsolata. Lehető-

ség szerint egy – egy múzeum meglátogatása a kirándu-

láson 

Osztályfőnökök 

Június 1 – 6.  Határtalanul program a környezettudatosság jegyében 

(Erdélyi kirándulás) 

Kraft László 

Molnárné V. Szilvia 

 (7. évf. tanulói) 

Június 4.  

(június 9.) 

Családi és Gyermeknap a környezettudatosság jegyé-

ben  

DÖK 

Június 5.  Környezetvédelemi világnap: 

Az országos program figyelemmel kísérése, lehetőség 

szerint részvétel a meghirdetett helyi programokon 

DÖK 

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, pl. 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) 
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 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 

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

jékoztatások 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 témaköré-

ben 

 

 

 

Készítette: 

 

Ökoiskolai munkacsoport 

 

 

 

 

Rum, 2017. szeptember 

 

 


