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1. Pedagógiai folyamatok  

 

 Tervezés 

 A 2016-2017-es tanév éves munkatervének az elkészítése az előző tanév 

értékelésére, tapasztalataira építve a nevelőtestület bevonásával történik, az 

intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik.  

 Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel.  

 A 2016/2017-es tanévben az alábbi munkaközösségek és munkacsoportok működnek 

az intézményben: 

 

Munkacsoportok Munkacsoport-vezetők 

Alsó tagozat Szőkéné Szövetes Etelka 

Felső tagozat Orosz Zsuzsanna 

Művészeti munkaközösség Gyarmati Viktória 

Környezetvédelmi munkacsoport Jeczó Renáta 

Diákönkormányzat Jeczó Renáta 

Tűz-és balesetvédelmi, munkavédelmi felelős  Tóth Józsefné 

Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős Liszka Noémi 

 Alapelv intézményünkben, hogy a nevelőtestület minden tagja valamelyik szakmai 

munkaközösség tevékeny tagja kell, hogy legyen. A folyamatban való működés 

biztosításának érdekében - lehetőség szerint - javasolt a munkaközösség tagjainak 

stabilitása. A szakmai munkaközösségek között szoros tartalmi kapcsolat van, melyet 
az intézményi célok és feladatok indokolnak.   

 Munkaközösségeink évi tevékenységében meghatározó lesz a külső tanfelügyeleti 

szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező 

minősítési rendszer bevezetésére történő tudatos felkészülés.  

 A munkaközösségek delegált tagjai – amennyiben arra lehetőség adódik - részt 

vesznek a munkaközösségi feladatok ellátását segítő külső szakmai 

továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken.  

 A munkaközösség- vezetőkkel szembeni általános elvárás:   

-Törekvés a munkaközösségi tagok személyes szakmai igényeinek megismerésére  

-Feladatok megosztása a munkaközösség tagjaival  

 A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás:  

-Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben   

-Szakmai információ áramlás biztosítása a közvetlen munkatársak és a 

munkaközösség között 

-A munkaközösségi tagok feladata a megfelelő információ átadás egymásnak és más 

munkaközösségek tagjainak, a munkatársaknak / szóban vagy írásban /. 

-A munkaközösség tagjai munkájuk során érthetően és pedagógiai céljaiknak 

megfelelően kommunikálnak. 



A munkaközösségi feladatok ellátásához - az aktuális téma és feladat szerint - az alábbi 

eszközök és információk szükségesek:   

-Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (SZMSZ, PP, Házirend, 

Munkatervek)  

-Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  

            - Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok  

               minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.  

 

-Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv általános iskolák, művészeti 

iskolák számára / Tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyv  

 

- Az intézményi önértékelési csoport szabályzata, programja, munkaterve 

A 2016/2017-es TANÉV RENDJE 

 

Első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök), 

Utolsó tanítási napja: 2016. június 15. (szerda). 

A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig tart. 

Értesítés a tanulók félévi előmeneteléről: 2016. január 29-ig  

A tanítási napok száma: 181 nap 

 

Szünetek időtartama: 

 

Az őszi szünet 2016. október 29-tól 2016. november 06-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2016. október 28. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 07. 

(hétfő). 

   A téli szünet 2016. december 22-től 2016. január 01-ig tart. A szünet előtti utolsó  

   tanítási nap 2016. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 03. 

   (kedd).  

  A tavaszi szünet 2017. március 24-től 2017. március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó  

  tanítási nap 2017. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. március 30.  

  (szerda). 
 

A szorgalmi időben a nevelőtestület döntése alapján öt tanítás nélküli napot szervezünk: 

 

 Téma Időpont Felelős  

1. III. református országos 

tanulmányi verseny / 

matematika, angol / 

2017. április 7. Igazgató, Orosz Zsuzsanna 

2. Igazgatói szünet 2016. december 19-21. igazgató 

3. Gyermeknap, sportnap 2017. június 16. DÖK, Jeczó Renáta 

 

 

 

 

 



Megvalósítás 

 Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, 

munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) 

gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és a 

diákönkormányzat bevonásával történik.  

 Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások 

kiválasztását, alkalmazását.  

 Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra tervezett 

egymásra épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt 

tanulási eredmények elérését, a szülők, tanulók és munkatársak elégedettségét és a 

fenntartói elvárások teljesülését szolgálják.  

 Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.  

 A tanév végi beszámolók megállapításai alapján történt a 2016-2017-es tanév 

tervezése.  

 A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a 

tanulói produktumokban, szakmai beszámolókban. 

 

Ellenőrzés 

 

 A tanév feladatainak ( hagyományok, ünnepek, versenyek, óralátogatások, 

dokumentumelemzések stb.) megvalósulása megjelenik az év végi beszámolókban, 

melynek ellenőrzése a tanév során folyamatos, melynek felelősei a  szűkebb és a 

bővebb iskolavezetés. 

 A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén 

korrekciót hajt végre. Év végi tanulmányi vizsgák 2017. április-június. 

 

 

Értékelés 

 Az intézményi önértékelést az intézmény munkacsoportot szervezi és végzi az éves 

munkaterve alapján.    

 Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, 

képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik.  

 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

 A figyelem középpontjában a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése áll.  

 A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a személyes és szociális képességek 

fejlesztésére. 

 Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden 

tanuló szociális helyzetéről. 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok 

megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató 

munkájukban. 

 Az intézmény támogató rendszert működtet: 

- Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervezünk. 

- Szükség esetén kapcsolatot tartunk fenn szakmai támogató hálózattal. 



 Az intézmény pedagógusai az intézmény pedagógiai programjával összhangban 

alkalmaznak korszerű nevelési oktatási módszereket, eljárásokat, technikákat 

használják a tanulás tanításának módszertanát. 

 A tanulók közötti, valamint a tanulók és pedagógusok közötti kapcsolatok jók. 

 Az intézmény gondoskodik a pedagógusok, valamint a tanulók közötti folyamatos 

információcseréről és együttműködésről. 

 Az intézmény közösségi programokat szervez, melynek egyik szervezője a 

diákönkormányzat. 

 A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.  
 

  Kiemelt céljaink és feladataink: 

  

Elsődleges cél:  

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt, és 

kiegyensúlyozott légkör biztosítása. 

 Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása. 

  

A célok elérését támogató kiemelt feladataink:  

Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli 
rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére. 

  

Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, az 

intézményi önértékelő csoport jogkövető tevékenységének biztosítása.   

A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy az oktatási-nevelési tevékenység és óra –és 

foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a 

belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, 

hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes 

pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja.   

 

Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen 

módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak:  

Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a minősítési 

eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia a 

pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelete szerint:   

  

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók 

3.  A tanulás támogatása 

4.  A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval 

együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani 

felkészültség 



5.  A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs 

tevékenység, osztályfőnöki tevékenység. 

 

6.      Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos  

         értékelése, elemzése 

  7.     Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

  8.     Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. 

 

 

 

A tanév alapfeladatai: 

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül az idei tanévben 

meghatározónak tartjuk: 

 Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása, a 6. évfolyam végére 

való folyamatos kialakítása.  

 A kompetencia alapú oktatásrendszer továbbfejlesztésére törekszünk. Előtérbe 

helyezzük a módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatást. A 

hatékony, kooperatív tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés 

igényének kialakítása kiemelt feladat.  

 A szövegértés fejlesztése tanórákon és tanórán kívül.  Az olvasási és írástechnika 

folyamatos fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása. Aktív részvétel a 

rendhagyó könyvtári órákon a Könyvtári munkaterv alapján. 

 A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztése. Beszédfejlesztés: a 

helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés.  

 Az idegen nyelvek oktatásában a kreativitást igénylő kommunikatív nyelvoktatás 

fejlesztése.  

 A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. 

Lehetőség teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre.   

 A képességhiányos tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése. A különleges 

gondozást igénylő tanulókkal, a magatartási problémával, rendelkező tanulókkal való 

egyéni bánásmód alkalmazása. 

 Az integrált oktatás az oktatásügy reformjának része. A pedagógusok 

továbbképzésének iránya a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás, oktatásuk, 

nevelésük hatékonyabb módszertani eljárásainak megismerése és gyakorlatban való 

alkalmazása.  

 Kiemelt nevelési célkitűzésünk az egészséges életmód alapjainak megismertetése és 

gyakoroltatása. Az egészséges életmód, magatartás és szokásrendszer kialakításában a 

mindennapos testedzés lehetőségének kihasználása, egészségnevelő vonásainak 

erősítése. 

 A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése, 

megbecsülése, védelme. Szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet 



megismertetése, megóvása, értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában. A 

hulladékgyűjtési akciók szorgalmazása, folytatása a Környezeti nevelés munkaterve 

alapján. 

 Az egész napos iskolai oktatás a tanulói önállóság, a kötelességtudat erősítése, a társas 

kapcsolatok kialakításának színtere. Eredményessége a gyerekek választásának teret 

adó, oldott légkörű, közvetlen nevelési módszereket alkalmazó munkával fokozható.  

 A tanulók szabadidős tevékenységének értelmes eltöltésére szoktatás. Az előző évek 

eredményes délutáni szervezett szabadidős projektek folytatása. A hatékony és 

sokoldalú ismeretszerzés biztosítása a foglalkozások által. A művészeti 

szabadfoglalkozások maximális kihasználására motiválás. 

 Kiemelt nevelési feladat a verbális és fizikai erőszak megelőzése. A normatudatos 

magatartás kialakítása és fejlesztése a cél. A családi neveltségi hiányok pótlása, az 

iskolai fegyelmi helyzet javítása. A beilleszkedési- és magatartászavarral küzdő 

tanulók egyéni bánásmóddal való fejlesztése, beilleszkedésük segítése. 

 Az általános iskola első évfolyamára a szülő a meghirdetett időpontban köteles 

gyermekét az illetékes vagy a választott iskolába beíratni.  

Az eredményes beiskolázás a jövőben is nagy jelentőséggel bír mindannyiunk 

számára. Iskolánk hagyományaival, eredményeivel, nevelő-oktató munkánk 

célkitűzéseivel minél szélesebb körben kell megismertetni a leendő iskola-

használókat. Keresni kell ennek további lehetőségeit. Az elmúlt évek tapasztalata 

alapján erre a foglalkozásaink mellett a tavaszi nyíltnap alkalmas. 

 A középfokú iskolai felvételi mint mindig, az EMMI rendelet melléklete szerint 

történik. A szülők és tanulók felkészítése az osztályfőnökök segítségével 

folyamatosan, a határidőket betartva, a tanulók érdeklődésének, képességének 

megfelelően történik.  

 

3. Eredmények 

 

 Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás 

eredményessége. 

 

 Tanulmányi versenyek, vetélkedők, pályázatok szervezésében fontos, hogy a tanulók 

vállalják a megmérettetést, tanuljanak meg sportszerűen versenyezni, elismerni mások 

eredményeit, öntevékeny munkával gyarapítani ismereteiket.  

 

 Az országos méréseken való részvétel.  

 

Megnevezés Időpont Felelős 

DIFER-mérés 2016. október alsós munkaközösség 

OKÉV-mérés –idegen nyelvi 2017. május 17. intézményvezető-helyettes, 

nyelv szakos kollégák 



OKÉV-mérés – matematika, 

szövegértés 

2017. május 24. Szőkéné Szövetes Etelka 

NETFIT 2017. június 01-ig testnevelő kollégák 

 

 A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok minden tanév 

alapfeladata. 

 

        

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

 A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló 

munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe 

vételével határozzák meg.  

 A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának 

ellenőrzése, értékelése.  

 Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés támogatása és hatékony 

az információáramlás és a kommunikáció.  

 Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel.  

 Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.  

 Iskolai életünkről, eredményeinkről folyamatosan tájékozódhatnak a munkatársaink, a 

szülők, a külső partnereink az intézmény rendezvényein, az intézmény honlapján 

valamint a helyi televízióban. 

 Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában 

érdekeltek.  

 A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban 

folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz.  

 Értekezleteink a feladatok megbeszélését, a problémák tisztázását, a munka 

értékelését, a kölcsönös tájékoztatást és továbbképzést szolgálják. Célja, hogy a 

pedagógusok rendszeresen kifejthessék szakmai álláspontjukat, véleményüket. 

 A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul a 

vezetőség részéről. A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges 

jogszabály-változásokról folyamatosan tájékoztatja. 

 

 

 

NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK Felelős 

Alakuló 

értekezlet 

Tanévet előkészítő szervezési 

feladatok megbeszélése, munkatervi 

kérdések. A tanév rendjének 

ismertetése. 

2016. 

augusztus 24. 

 

intézményvezető 

Félévi értekezlet 

 

a tanulmányi- magatartás és 

szorgalmi helyzet elemzése, 

értékelése 

2017. január 

25. 

 

 mk. vezető 



- a 8. osztályosok beiskolázási 

tapasztalatai - pályaválasztási 

felelős-  

- a hátrányos helyzetű és a 

halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulóink 

helyzete, az integrációs és képesség 

kibontakoztató tevékenységek 

számbavétele  

Tanévzáró 

értekezlet 

 

A 2016/2017-es tanév értékelése, 

elemzése. 

- Az önértékelési csoportvezető 

beszámolója  

- a beszámolók vitája, javaslatok, 

kiegészítés  

2017. június 

22. 

intézményvezető 

 

 

NEVELÉSI ÉRTEKEZLETEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK 

Őszi  Belső továbbképzés: KIP  intézményvezető 

 

Tavaszi  Aktuális változások a következő 

tanévben-felkészülés a 2017/2018-

as tanévre, tanfelügyeleti rendszer, 

minősítési eljárás  

 intézményvezető 

 

 

 

 

KONFERENCIÁK 

Osztályozó  

 

Tanulmányi, magatartási munka 

értékelése 

2017. január 

23 

intézményvezetés 

2017. június 

8. 

MUNKAÉRTEKEZLETEK 

vezetői 

megbeszélések 

aktuális feladatok megbeszélése és 

az eltelt időszak értékelése  

 

hetente kedd intézményvezetés 

Tantestületi 

értekezlet 

aktuális feladatok megbeszélése és 

az eltelt időszak értékelése  

 

havonta intézményvezetés 

Munkatársi 

áhítat 

 havonta intézményi 

lelkész 

Munkaközösségi 

megbeszélések 

aktuális feladatok megbeszélése, 

döntések előkészítése a 

munkatervben foglaltak alapján 

havonta mk. vez. 

 

A nemzeti múlt és nemzeti kultúra megismerését, fejlesztését kívánjuk erősíteni az intézményi 

rendezvények, megemlékezések szervezésével, valamint a városi, megyei, országos 

rendezvényeken való részvétellel. 

 

 

 

 



 

Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények 

 

Tanévnyitó ünnepély 2016. augusztus 28. 

10 órakor   

 

 iskolavezetés 

Ballagás 2017. június 16. 7. évfolyam, Orosz Zsuzsanna 

 Megemlékezés az aradi 

vértanúkról  

2016. október 06.  Takécsné Paksi Mária 

Liszka Noémi 

Október 23. emlékére 

megemlékezés az 1956-os 

forradalomról 

2016. október 21. Takécsné Paksi Mária 

Liszka Noémi 

Mesetár- óvodai közös 

rendezvény 

2016. november 24. társastánc tanszak – Gyarmati 

Viktória 

Adventi gyertyagyújtás 2016. november 25. intézményvezetés 

Közös karácsonyi ünnepség 2016. december 16. pedagógusok 

Farsang 2017. február 10. DÖK 

Megemlékezés az 1848/49-

es forradalom és 

szabadságharcról 

2017. március 14. Kolozsvári Imréné 

Nyílt nap  2017. március 22. leendő elsős tanítók 

Áldozó csütörtök 2017. május 25. fenntartó 

osztály-tanulmányi 

kirándulások 

folyamatos osztályfőnökök-szaktanárok 

 

 

Tanévzáró ünnepély 2017. június 17. 7. 8. évfolyamok 

 

 

 

5., Az intézmény külső kapcsolatai  

 

 Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával 

megtörténik a külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek 

kijelölése.  

 A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára.  

 Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). 

 A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.  

 Az intézményi külső partnereinkkel való kommunikáció és program egyeztetés az 

éves Partneri kapcsolatok munkaterv alapján történik, mely munkaterv ismert az 

intézmény munkatársai számára.  

 A tanév végén értékeljük az éves munkát, ahol közösen elkészítjük a külső partneri 

beszámolót. 

 A szülők tájékoztatására nagy figyelmet fordítunk. Biztosítjuk, hogy a szülők minden 

olyan tervről, intézkedésről tudomást szerezzenek, amely gyermekük iskolai életében 

fontos, illetve anyagi vonatkozásban érinti őket. 

 



 A rendszeres kapcsolattartás és formái:  
 

   -  Szülői értekezlet: szeptember, február, május 

   -  Szülők közössége: Tájékoztatás az iskola oktatási-nevelési munkájáról, az iskolai  

                                      működés feltételeiről, az előző tanév eredményeiről. 

                                      Felelős: intézményvezetés, alapítvány kuratóriuma, SZMK tagjai     

                                                     október és február hónapban       

                                      A szülők véleményének, javaslatának figyelembe vétele minden  

                                      törvény által előírt esetben. 

                                      Felelős: SZMK, DÖK. intézményvezető 

   
 

6., A pedagógiai munka feltétele 

 

A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről   

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról  

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról  

 Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  

 Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.  

 Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv általános iskolák, alapfokú 

művészeti iskolák számára, Tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyv   

 A Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Óvoda szabályozó dokumentumai. 

 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

 Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

 A pedagógiai program környezeti nevelésről szóló fejezetében  

rögzített elvek és szempontok szerint tervezi és valósítja meg a megfelelő tárgyi 

környezet kialakítását. 

 A környezetvédelmi szempontok megvalósulását folyamatosan ellenőrzi.       

 Az intézmény az IKT eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, 

az eszközök kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon követhető.  



 

Személyi feltételek  

 

 Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a 

nevelő-oktató munka humánerőforrás szükségletéről. 

 

 A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat 

idejében jelzi a fenntartó számára. 

 

 A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az 

egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 

 

 A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka 

feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. 

 

 A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira.  

 

 

A 2016/2017-es tanévben a következő osztályok működnek az iskolában. 

 

osztály osztályfőnök/osztálytanító osztályfőnökhelyettes 

1. a Szőkéné Szövetes Etelka  

1. b Berkesné Szabó Márta  

2. a Jóvérné Fehér Edit  

Kalózné Kiss Judit 2. b Kozák Ilona 

3. a Gyöngyné Czikora Annamária  

Szabó Dóra 3. b Jeczó Renáta 

4. a Molnárné Plaskó Csilla Királyné Halmai Csilla 

4. b Kovács Zoltán 

5. a Kolozsvári Imréné Orosz Zsuzsanna 

5. b Liszka Noémi  

6. a Nagy Lőrinc Baranyiné Óvári Katalin 

6. b Takácsné Paksi Mária Liszka Noémi 

7. o Orosz Zsuzsanna Takácsné Paksi Mária 

8. o Kovácsné Göblyös Márta  

 

 

 

 

 



Szervezeti feltételek 

 

 Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas 

szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. 

 

 Az intézmények munkatársai a továbbképzések tapasztalatait megosztják egymással, 

belső továbbképzési konzultációs programokat szerveznek. 

 

 Az intézmény rendelkezik Továbbképzési programmal, melynek elkészítése a 

munkatársak bevonásával, az intézményi szükségletek és az egyéni életpálya 

figyelembe vételével történt.  

 

 A hétéves továbbképzési ciklus keretében az akkreditált továbbképzések 2015 

szeptemberétől folytatódnak. A továbbképzéseket a törvényi előírások figyelembe 

vételével szervezzük a Továbbképzési program és a Beiskolázási terv szerint. A 

továbbképzések körében előnyt élveznek az új Nemzeti köznevelési törvény 

megvalósításával kapcsolatos képzések. A szervezett továbbképzések körébe tartoznak 

a házi bemutató órák, nyílt órák, az iskolai és más intézmények munkaközösségi 

foglalkozások. A nevelési és tanulási problémával bíró, a magatartási, beilleszkedési 

zavarral küzdő tanulók fejlesztő foglalkozáson vesznek részt a szakértői véleményben 

foglaltak figyelembe vételével - egyéni fejlesztési terv alapján.    

 

 Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény 

alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató 

munka részét képezik. 

 

7.,  A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

 

 Az intézmény pedagógiai programja koherens a Nemzeti alaptantervvel.  

 A Pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza 

meg az intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. 

 

1. Az intézményi mérés-értékelés fejezetéből nevelőtestületi határozattal elfogadott 

mérés-értékelés rendszer alkalmazása  

2. Az intézmény hagyományainak erősítése  

3. Az intézmény törvényességi és szakmai ellenőrzésének előkészítése a belső ellenőrzés 

erősítésével. 

4. Az új tanfelügyeleti rendszer bevezetésével és a minősítések elkezdésével kapcsolatos 

szakmai segítségnyújtás az önértékelési csoport segítségnyújtásával 

5. Kiemelten kell odafigyelni az egységes nevelési eljárásokra, követelményekre a 

gyermekekkel szemben az iskola rendjének megtartása érdekében.  

b, Osztályfőnöki teendők összehangolása. Az osztályfőnöki munka erősítése.  Az 

osztályban tanító pedagógusok egységes szemlélete. 

c, Az ügyeleti munkarend egységes szemlélete. 

a. Az ebédeltetés rendjének és a délutáni foglalkozások rendjének egységes 

megtartása. 

b. Kiemelt figyelmet kell szentelni a gyermekvédelmi munkára, a gyermek 

érdekében az azonnali intézkedésre. Hiányzások, jelzés a hatóság, illetve a 

családsegítő szolgálat felé. (Az osztályfőnök szerepének megnövekedése) 



c. A szülővel való bánásmód és az intézményről szóló külső kommunikáció 

összehangolása 

6. Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermeki, tanulói balesetvédelemre, a testnevelés 

foglalkozások előtt és után az öltözők rendjére, a szünetekben a balesetmentes játékra, 

az ügyeleti rend megszilárdítására. Az ügyeletes pedagógus, ha valami indokolt ok miatt 

nem tud ügyelni, mindig állítson felnőtt ügyeletet maga helyett!  

7. Kiemelt figyelmet kell szentelni az intézmény épületének, és berendezéseinek 

megóvására és folyamatos rendben tartására. Minden rongálást, intézkedés kövessen!  

8. Fejlesztő foglalkozások biztosítása az SNI-s és a BTMN-es gyermekek számára, 

valamint logopédus biztosítása.  

9. Az intézmény folyamatos belső ellenőrzésének erősítése. 

10. Nyomon követés: az elballagó nyolcadikosokat érintően 

11. Az ügyviteli munka rendjének és színvonalának erősítése (a szabályzat szerint)  

 

 

 

Záradék 

 

A munkatervet a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta. 

 

Tiszafüred, 2016. augusztus 24. 

      ……………………………………….. 

                               Ozsváth János 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


