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Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 
 

Partneri kapcsolatok munkaterv  

 
 

 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, valamint a beiskolázás érdekében, és 

egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, cégekkel.  

Intézményünk dolgozói a diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai 

partnerekkel, szervezetekkel. 

Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések előkészítésébe az intézményvezető bevonja az intézmény 

munkatársait és partnereit, ezt megelőzően személyesen közreműködik az intézmény partneri körének azonosításában.  

 

 

 

Partner Kapcsolattartó Kapcsolattartás tartalma Kapcsolattartás 

módja 

Időpont 

Tiszafüredi Református 

Egyházközség 

Presbitériuma 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

Az intézmény pedagógiai, szakmai, 

tárgyi fejlesztése, és a pedagógiai 

munkájáról, eredményeiről, 

hiányosságairól való tájékoztatás. 

szóbeli és írásbeli 

kapcsolattartás  

folyamatos 

 

Tiszafüredi Református 

gyülekezet 

Intézményvezető, 

intézmény 

pedagógusai 

Kölcsönös meghívások különböző 

rendezvényekre. 

szóbeli és írásbeli, 

kölcsönös látogatás  

alkalomszerűen 

 

Tiszafüredi Bölcsőde 

óvodavezető, óvoda 

pedagógusai   

A gyermekek óvodai 

beilleszkedésének segítése a 

bölcsőde-óvoda átmenet 

megkönnyítésével. 

kölcsönös látogatás, 

szakmai fórum 

Nevelési évenként az 

óvodai jelentkezés előtt, 

illetve nevelési évenként 

a beszoktatást követően. 
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Tiszafüredi Óvodák 

 

intézményvezető, 

óvodavezető, óvoda 

és iskola pedagógusai   

 

Különböző rendezvényeken való 

részvétel.  

 

kölcsönös látogatás, 

szakmai fórum 

alkalomszerűen 

 

 

Általános és Művészeti  

Iskolák 

intézményvezető, 

óvodavezető, óvoda 

és iskola pedagógusai   

 

A gyermekek iskolai 

beilleszkedésének segítése az 

óvoda-iskola átmenet 

megkönnyítésével.  

Különböző rendezvényeken való 

részvétel.  

 

Utókövetés. 

  

kölcsönös látogatás, 

szakmai fórum 

alkalomszerűen 

Hámori András 

Szakközépiskola és 

Szakiskola,  

Kossuth Lajos Gimnázium, 

Szakképző Iskola, Általános 

Iskola, és Kollégium 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes, 8. osztályos 

osztályfőnökök 

Pályaválasztási fórumokon és nyílt 

napokon való részvétel.  

 

Utókövetés.  

Látogatás, szóbeli és 

írásbeli kapcsolattartás 

alkalomszerűen 

 

Kiss Pál Múzeum intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes, 

pedagógusok 

Különböző rendezvényeken való 

részvétel.  

Kulturális programok látogatása. 

Látogatás, szóbeli és 

írásbeli kapcsolattartás 

alkalomszerűen 

 

Tiszafüredi Városi Könyvtár 

és Információs Központ 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes, 

pedagógusok 

Versenyeken való részvétel.  

Könyvtárlátogatás. 

Kulturális programok látogatása.  

Látogatás, szóbeli és 

írásbeli kapcsolattartás 

alkalomszerűen 

 

Kovács Pál Művelődési 

Központ 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes, 

pedagógusok 

Különböző rendezvényeken való 

részvétel.  

Kulturális programok látogatása. 

Látogatás, szóbeli és 

írásbeli kapcsolattartás 

alkalomszerűen 
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Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Nevelési tanácsadó   

az intézmény 

vezetője, 

óvodavezető, 

fejlesztőpedagógus, 

osztályfőnök  

A gyermek speciális vizsgálata, 

egyéni fejlesztése, a beiskolázás 

segítése, valamint tanácsadás 

nevelési kérdésekben.  

Kölcsönös tájékoztatás, 

konzultáció. 

jellemzések készítése 

nevelési évenként, illetve 

szükség szerint 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat, 

Tiszafüredi Járási Hivatal 

Járási Gyámhivatala 

Intézményvezető, 

óvodavezető, 

gyermekvédelmi 

felelős 

A gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzése és megszüntetése, 

esélyegyenlőség biztosítása. 

 

szóbeli és írásbeli 

kapcsolattartás, 

beszámolók,jellemzések 

készítése 

 

évente két alkalom, 

szükség szerint 

Gyermekorvosi Rendelő, 

Védőnői Szolgálat, Kuthy 

Elek Egészségügyi 

Intézmény Fogászata 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

A gyermekek egészségügyi ellátása 

(általános belgyógyászati vizsgálat, 

szemészeti- és hallásvizsgálat, 

illetve tisztasági vizsgálat). 

Egészségügyi vizsgálat, 

szűrés. 

Évente egy alkalommal, 

védőnői jelenlét szükség 

szerint.  

Tiszafüredi Nemzetiségi 

Roma Önkormányzat 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

Gyermekek érdekeinek szem előtt 

tartása 

kapcsolattartás 

 

alkalomszerű 

 

Sportegyesületek 

intézményvezető, 

testnevelés szakos 

pedagógusok 

A gyermekek, tanulók életkorának 

megfelelő mozgás és sport 

lehetőségek kihasználása.   

Részvétel különböző 

programokon.  

alkalomszerűen  

Fekete László Zeneiskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményvezető 

 

Kölcsönös meghívások különböző 

rendezvényekre. 

szóbeli és írásbeli 

kapcsolattartás 

alkalomszerűen 

Az országban működő 

református óvodákkal, 

iskolákkal 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes, 

óvodavezető 

Kölcsönös meghívások különböző 

rendezvényekre. 

Versenyeken való részvétel.  

 

szóbeli és írásbeli, 

kölcsönös látogatás 

szakmai fórum 

 

alkalomszerűen 
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Tiszafüredi 

Rendőrkapitányság 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

Különböző rendezvényeken való 

részvétel.  

 

szóbeli és írásbeli 

kapcsolattartás 

alkalomszerűen 

Városi Bíróság intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

Különböző rendezvényeken való 

részvétel.  

 

szóbeli és írásbeli 

kapcsolattartás 

alkalomszerűen 

Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóság 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

Különböző rendezvényeken való 

részvétel.  

 

szóbeli és írásbeli 

kapcsolattartás 

alkalomszerűen 

Az országban működő 

általános iskolák 

( pl.: Hejőkeresztúri IV. 

Béla Általános Iskola) 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

Különböző rendezvényeken való 

részvétel.  

 

Pedagógus-továbbképzések 

KIP program utókövetés 

 

szóbeli és írásbeli, 

kölcsönös látogatás 

szakmai 

fórum,műhelymunka, 

továbbképzés 

 

alkalomszerűen 

 

 

Tiszafüred, 2015. szeptember 1. 


