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A 2018-2019-es tanév jogszabályi háttere 

 

 A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

 A Kormány 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról. 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

 243/2003. (XII: 17.) Korm. rendelet (NAT rendelet). 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről. 

  51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről. 
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1. Helyzetelemzés 

 

1.1. Személyi feltételek 

1.2. Pedagógusok 

Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 19,5 
Engedélyezett NOKS álláshelyek száma: 1,5 

 
 A 2018/2019-as tanévben a nevelőtestület összetétele a következő:                                                                                                                                                                                                             

 

19,5 pedagógus álláshely van, mely magában foglal egy iskolai könyvtáros tanári státuszt és az 

óraadókkal betöltött üres álláshelyet. Szakos ellátottságunk 99,95%-os, melyet úgy tudunk 

biztosítani, hogy a történelem tantárgyat óraadó pedagógus tanítja a 7-8. évfolyamon. Hiányszak 

iskolánkban a technika-éltvitel és gyakorlat a 7-8. évfolyamokon, melynek megoldására a fizika-

informatika szakos pedagógusunkat bíztunk meg korábbi években szerzett gyakorlata alapján. 

A gyógypedagógusi feladatokat a Hajdúszoboszlói Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium, 

EGYMI utazó pedagógusa látja el.  

 

Egy főnek, az angol szakos pedagógusnak éves szinten heti 1, az első félévben 2, a második 

félévben 0 túlórája keletkezett.  

Az iskola adminisztrációs feladatait egy fő iskolatitkár látja el. A rendszergazdai feladatok 

ellátásra 0,5 álláshely meghirdetésre került. A két érvényes pályázó közül egyik sem vállalta a 

munkát. A feladat ellátása az informatikus tanár által túlórában történik. 

A technikai dolgozók (9 fő) munkáltatója a karbantartást, takarítást szolgáltató Létavértes Város 

Önkormányzata képviseletében Menyhárt Károly polgármester, munkahelyi vezetőjük pedig az 

iskola igazgatója. 

 

1 diplomások száma: 9 fő  

2 vagy több diplomás:   8 fő 
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1.2.1. Pedagógusokra vonatkozó adatok, ellátott feladatok 

 

Ssz. A pedagógus neve Tanított tárgyai Óraszáma Egyéb 
megbízatása 

1. Vályiné Pápai Viola önálló tanulás 6 igazgató 

2. Katonáné Szabó Csilla alsó tagozat 8 igazgatóhelyettes, 
szakszervezeti 
bizalmi 

3. Magyar Jánosné alsó tagozat 22+2 osztályfőnök 

4. Tóthfalusiné Bubrik 
Beáta 

alsó tagozat 23 gyermekvédelmi 
felelős 

5. Ujvárosiné Slifka 
Mariann 

alsó tagozat, fejlesztő 
pedagógus 

21+2+1 osztályfőnök DÖK-
segítő pedagógus 

6. Nagyné Kiss Etelka alsó tagozat 22+2 osztályfőnök 

7. Zsipi Ivett alsó tagozat 22   

8. Vályi Éva alsó tagozat, biológia 19+4 osztályfőnök, 
munkaközösség-
vezető, gyakornok 
mentora 

9. Szima Beáta alsó tagozat 20 gyakornok 
pedagógus 

10. Szentmiklósi Miklós informatika, fizika, 
technika-életvitel és 
gyakorlat 7-8. évfolyam 

24+2 mk.-vezető, 
rendszergazda 

11. Némethné Csuka 
Ágnes 

angol nyelv 26 + 2  osztályfőnök 

12. Jákóbné Szilágyi Éva magyar nyelv és 
irodalom 

22+2 KT-tag, 
osztályfőnök, helyi 
tudósító 
(Létavértesi Hírek) 

13. Tamás Henrietta történelem, etika/hit- és 
erkölcstan, vizuális 
kultúra 

22+2 osztályfőnök 

14. Lukács Mihályné matematika, kémia 24  

15. Kontor Gábor természetismeret, 
földrajz, testnevelés és 
sport 

21+2 osztályfőnök 

16. Szalatyánné Szűcs 
Gyöngyi 

alsó tagozat, technika-
életvitel és gyakorlat  
5-6. évfolyam 

22 
 

DÖK-segítő 
pedagógus, 
osztályfőnök 

17. Jobbágy Sára testnevelés és sport, 
úszás oktatás, ének-
zene 

22  

18. Szabó Mónika 
(óraadó) 

történelem 4 
 

 

19.  Betöltetlen állás hely, 
tanórák szétosztva 

   

19,3 Betöltetlen állás hely, 
tanórák szétosztva 
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1.2.2. Pedagógus minősítésben és az Országos Pedagógiai Szakmai Ellenőrzésben 
közreműködők:  

 
Vályiné Pápai Viola szakértő (igazgató) – szabadnapja: a hét csütörtöki napja 
 
1.2.3.   Minősítő eljárásra jelentkezett pedagógusok a 2018/2019-es tanévben: 
Ujvárosiné Slifka Mariann, Tóthfalusiné Bubrik Beáta,  Vályi Éva, Kontor Gábor 

 
 

1.3. A vezetők ügyeleti rendje:  
 
Vályiné Pápai Viola igazgató intézményben tartózkodása:  
 
Hétfő: 9-17 óráig 
Kedd: 7-től 13 óráig 
Szerda: 9-től 17 óráig 
Csütörtök: szakértői nap 
Péntek: 7-17 óráig 
 
Katonáné Szabó Csilla igazgatóhelyettes intézményben tartózkodása: 
 
Hétfő: 7-től 15 óráig 
Kedd: 9-től 17 óráig 
Szerda: 7-től 15 óráig 
Csütörtök: 7-17 óráig 
Péntek: 8-14 óráig 
 
 
 
Munkaközösségek 

 

A munkaközösség neve A munkaközösség 
vezetője 

A munkaközösség tagjai 

Szakmai munkaközösség Vályi Éva 

Szima Beáta 
Zsipi Ivett 
Jákóbné Szilágyi Éva 
Katonáné Szabó Csilla 
Szalatyánné Szűcs Gyöngyi 
Kontor Gábor 
Magyar Jánosné 
Nagyné Kiss Etelka 
Némethné Csuka Ágnes 
Jobbágy Sára 
Szentmiklósi Miklós 
Tamás Henrietta 
Tóthfalusiné Bubrik Beáta  
Ujvárosiné Slifka Mariann 
Lukács Mihályné 
Vályiné Pápai Viola  

Mérés-értékelési 
munkaközösség 

Szentmiklósi Miklós 

Lukács Mihályné 
Kontor Gábor 
Magyar Jánosné 
Némethné Csuka Ágnes 
Ujvárosiné Slifka Mariann 
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Pedagógiai munkát közvetlenül segítők  

 
A pedagógiai munkát közvetlenül segítők körében csupán az iskolatitkárt sorolhatjuk 

intézményünk esetében. Pedagógiai asszisztensi státusszal nem rendelkezünk.  A  326/2013-

as rendelet alapján, mivel tanulólétszámunk nem éri el a 250 főt, kötelezően nem írja elő a 

pedagógiai asszisztens alkalmazását. Ennek hiányát azonban elsősorban a település másik 

iskolájába való úszásoktatás kíséreténél, valamint az öt telephelyre szaktantermekbe való 

vándorlás során érzékeljük a legjobban.  

A rendszergazdai feladatok ellátására 0,5 álláshely került meghirdetésre, melyet indokol az 

informatikai géppark növekedése. Felvételre nem került sor. 

Évről-évre növekszik az integráltan oktatott  BTM-es és az SNI-s tanulók száma is. A 

tanórákon a pedagógusok munkáját, a differenciálást szintén nagymértékben segíthetné egy 

pedagógiai asszisztens tevékenykedése.  

 
 
 

1.4. Az intézményi tanulókra vonatkozó adatok összehasonlító táblázata   
  

 
Megnevezés 

2015-
2016-os 

tanév 
végi 

2016-
2017-es 

tanév 
végi 

2017-
2018-as 

tanév 
eleji 

2017-
2018-as 

félévi 

2017-
2018-as 
év végi 

2018-
2019-es 

tanév 
eleji 

tanulólétszám 
175 172 179 176 176 167 

magántanuló 
1 1 - - - - 

Tanulócsoportok 
száma 

8 8 8 8 8 8 

Iskolaotthonos 
formában tanulók 
száma 

24 
 
- 

- - - - 

Egész napos oktatási 
formában tanulók 
száma 

133 172 179 176 176 167 

Étkezést 
igénybevevők: 

173 171 179 176 176 167 

Napközis 
foglalkozást 
igénybevevők 

18 
 
- 

- - - - 

Hátrányos helyzetű 
tanulók száma 

10 24 14 14 14 19 

Veszélyeztetett 
tanulók száma 

9 13 15 15 15 11 
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Halmozottan 
hátrányos tanulók 
száma 

63 

 
 
 
 

61 
71 73 73 53 

Kedvezményre 
jogosultak száma 
(tankönyv, étkezés)  

144 

 
 
 
 
 

147 
(TK) 

 
179 
(TK) 

176 
(Tk.) 
57 

(Étk.) 

176 167 

SNI-s tanulók száma 
6 5 6 5 5 3 

Egy tanulóra jutó 
igazolt napok száma 11,4 11,36 - 28,1 12,95 - 

Egy tanulóra jutó 
igazolatlan napok 
száma 

0,14 
 

0,12 - 0,34 0,15 - 

Mulasztás miatt 
osztályozó vizsgát 
tett tanulók száma 

2 
 

3 - 6 3 - 

Évismétlésre 
bukottak száma 

3 2 - - 6 - 

Pótvizsgára bukottak 
száma 

2 5 - 6 5 - 

Magatartási átlag 4,27 4,29 - 4,33 4,29 - 

Szorgalmi átlag 3,79 3,75 - 3,81 3,89 - 

Tanulmányi átlag 3,77 4,02 - 3,95 4,01 - 

Kitűnők száma  19 18 - 13 21 - 

Jelesek száma 33 15 - 14 15 - 

Tanév közben érkező 
tanulók száma 

1 7 

 
 

- - - - 

Tanév közben távozó 
tanulók száma 

3 5 

 
 

- 3 3 - 

Erkölcstant tanulók 
száma 1. osztály 

7 7 

 

 
 

 
 

 

4 4 4 4 

Erkölcstant tanulók 
száma 2. osztály 

11 5 

 
 

7 7 7 4 

Erkölcstant tanulók 
száma 3. osztály 

- 5 

 
 
 

5 5 5 7 

Erkölcstant tanulók 
száma 4. osztály 

- 7 

 
 
 

6 6 6 5 

Erkölcstant tanulók 
száma 5. osztály 

10 - 

 
 
 

7 7 7 6 

Erkölcstant tanulók 
száma 6. osztály 

9 8 

 
 
 

- - - 7 

Erkölcstant tanulók 
száma 7. osztály 

- 11 

 
 
 

8 8 8 - 

Erkölcstant tanulók 
száma 8. osztály 

- 8 

 
 

11 11 11 7 
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Osztályokra vonatkozó adatok 

 

évfolyam osztályok 
száma az 

évfolyamon 

tanulók 
tényleges 
száma az 

évfolyamon 

ebből 
tanulók 

számított 
száma az 

évfolyamon SNI HH HHH BTM 

1 1 19 1 1 7 2 21 

2 1 19   1 3 1 19 

3 1 16   2 6 2 16 

4 1 21   3 8 5 21 

5 1 25   3 8 4 25 

6 1 24 2 2 11 5 27 

7 1 25   5 6 3 25 

8 1 18   2 4 1 18 

összesen 8 167 3 19 53 23 172 

        

 

 

        

 
 

  

Hit- és erkölcstant 
tanulók 1. osztály 

17 10 

 
 

17 17 17 16 

Hit- és erkölcstant 
tanulók 2. osztály 

10 16 

 
 
 

9 9 9 15 

Hit- és erkölcstant 
tanulók 3. osztály 

- 19 

 
 
 

17 17 17 9 

Hit- és erkölcstant 
tanulók 4. osztály 

- 15 

 
 

19 19 19 16 

Hit- és erkölcstant 
tanulók 5. osztály 

14 26 

 
 

17 15 15 19 

Hit és erkölcstant 
tanulók 6. osztály 10 14 27 26 26 17 

Hit- és erkölcstant 
tanulók 7. osztály - 13 12 12 12 24 

Hit- és erkölcstant 
tanulók 8. osztály 

- 8 

 
 

13 13 13 11 
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1.5. Tárgyi feltételek 
 

Helye Tantermek 
száma 

Csoportszobák Osztályok Kihasználtság 

Irinyi u. 
8. sz. 

5 osztályterem, 
1 informatika és 
nyelvi órák 
tartására 
alkalmas 
szaktanterem 
(étkező és tálaló 
konyha) 
Kiállítóterem és 
konferencia 
terem, 
arborétum 

1 

1-5. oszt. 
5 csoport 

Egész napos 
oktatás, 
múzeumpedagógiai 
foglalkozások, 
képzések, 
rendezvények, 
szabadtéri órák és 
erdei iskolai 
foglalkozások. 
16 óra után 
szakkörök. 

Kassai u. 
16. sz. 

3 osztályterem 
1 term.tud. 
szaktanterem - 

6-7-8. oszt. 
2 csoportnak 
du. napközis 
foglalkozás 

Egész napos 
oktatás,   
16 óra után 
szakkörök. 
 

Kassai u. 
5. sz. 

1 táncterem 
1 rajz és ének 
szaktanterem 
1 csoportszoba, 
1 fejlesztő szoba 

2 

csoportbontásos 
órák: 
rajz és ének 
tanórák, 
fejlesztő 
foglalkozások  
1-8 évfolyam 
számára 

Délelőtt tanórák, 
hit- és erkölcstan 
órák, délután 
szakkörök, 
népitánc 
felzárkóztatók, 
fejlesztő 
foglalkozások. 

Irinyi u. 
1. sz. 

Informatika 
szaktanterem, 
fiú technika, 
leány technika 
szaktantermek, 
csoportszoba 

- 

3-8 osztályig 
szakórákon 

Délelőtt tanórák, 
délután szakkör, 
internethasználat, 
hit-és erkölcstan 
órák. 

Kassai u. 
8. sz. 

Tornaterem, 
sportpálya, 
könyvtár 

- 

1-8 osztályig 
szakórákon 

Délelőtt tanórák, 
délután 
tömegsport, 
sportszakkör, 
könyvtári órák, 
foglalkozások 

 
2017. január 01-től az üzemeltetői feladatokat Létavértes Város Önkormányzatától a Berettyóújfalui 

Tankerületi Központ vette át. 
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Tárgyi feltételek javítására tett intézkedések 2018. nyarán: 
 

- Kassai 5. sz. alatt található táncterem parkettájának csiszolása, javítása újra lakkozása 
- Az EFOP4.1.3-17-es azonosító számú projekt keretében 26,1 millió forintból tanulói terek 

megújítása és bővítése történt a Kassai u. 8. alatti tornatermi öltözőkben és zuhanyzókban 
valamint a Kassai utca 16. sz. alatti épület folyosóján és tanulói mosdóiban. 

- „A Korszerű Iskoláért Alapítvány és Létavértes Város Önkormányzatának támogatásával 
részleges felújítás történt a Kassai utca 16. sz. alatti  épület nevelői mosdójában. 

 
 
 

1.6. Kockázati tényezők:  
 

Hiányosságaink tárgyi feltételek tekintetében továbbra is fennállnak az alábbi 
területeken: 

 
 

1. Tornatermi szertár, valamint a tornaterem szabványméretűvé alakítása, mely 
csökkentené a terem zsúfoltságát, és ami ennél is fontosabb 
balesetveszélyességét. 2.        Irinyi u. 1. szám alatti épületnél belső ajtócserék.  

            
3. Kassai u. 16. elavult belső nyílászáróinak cseréje, tetőszerkezet felújítása. 

 
4. Zebra a Kassai u. 5. sz. és 16. sz. épületek környékére a nagy balesetveszély 

csökkentése érdekében. 
 

5. Parkolási lehetőségek bővítése különösen az Irinyi utcában, ahol a reggeli és 
délutáni órákban tumultus, balesetveszélyes helyzet alakul ki. 

 
6. Az Irinyi u. 8. sz. alatti épület külső homlokzatának rendbetétele, nyílászáróinak 

cseréje, javítása. 
 
 

 
Összegzés a tárgyi feltételekkel kapcsolatban: 
 
A szakmai munkához szükséges eszközök, felszerelések egyelőre rendelkezésünkre állnak. Látva 

az anyagi kondíciókat, azonban törekednünk kell e területen is a fokozott takarékosságra, illetve az 

eddig megszokott módszerek, eszközhasználatok helyett új, költségkímélő formákra is. 

Tanulóink és dolgozóink esztétikus tiszta környezetben élik mindennapjaikat iskolánkban. 

Valamennyi tanterem megfelelő bútorzattal ellátva fogadja a tanulókat, kivéve a technika tantárgy 

oktatására használt szaktanterem, ahol teljes bútorzat cserére, konyhai eszközök beszerzésére 

lenne szükség.  

Az öt telephelyen történő oktatás és a régi épületek azonban nem költségkímélők, sem az 

energiafelhasználás, sem a felújítási munkálatok, sem a technikai dolgozók foglalkoztatása 

szempontjából. A fent felsoroltak továbbra is igazolják, hogy a közeljövőben gazdasági és 

pedagógiai szempontból is indokolt lenne az alsó és felső tagozatos oktatás centralizálása egy új 

épületszárny létrehozásával.  
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Szakleltárok, felelősök 
 

 

A taneszközök tárolására négy helyiség áll a szaktanárok rendelkezésére.  

 

 

- A Kassai u. 16. sz. alatti épületben egy helyiség szolgálja a fizika és kémia órán 

használatos eszközök és anyagok elhelyezését, valamint a többi tantárgyhoz kapcsolódó 

szemléltető eszközök tárolását.  

A szertár felelősei: Lukács Mihályné és Szentmiklósi Miklós.  

Az egyéb tantárgyakhoz kapcsolódó szemléltető eszközök felelősei a felső tagozaton 

szakórákat tartó szaktanárok.  

 

 

- Az Irinyi u. 8. sz. alatti épületben két szertárhelyiség található, melyekben az alsó tagozaton 

használt szemléltető eszközök és tanórához kapcsolódó felszerelések vannak.  

A leltárok felelőse: Vályi Éva és Magyar Jánosné alsós tanítók. 
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2. -2.1. -2.2. -2.3.   Nevelő-oktató munka kiemelt feladatai  
a 2018/2019-es tanévben a fenntartó által megfogalmazottak és az 
intézmény Pedagógiai Programja valamint az előző tanév 
tapasztalataiból adódóan 

 

 
A 2017-2018-as tanév nevelő-oktatómunkájának értékelése során a munkaközösségi, a diák-

önkormányzati és a gyermekvédelmi beszámolók, valamint az év végi értekezleten hozzászóló 

pedagógusok véleménye, a tanév rendje kiadványban meghatározottak alapján a következő 

gyengeségeket, vagyis fejlesztendő területeket határozzuk meg: 

 

 

Pedagógiai célkitűzések A további fejlesztés lehetőségei a tanévben 

Kompetencia alapú készségek fejlesztése 
érdekében mérési eredmények hangsúlyosabb 
beépítése a tervezési dokumentumokba és a 
mindennapi gyakorlatba.  

A gyakorlatbeli megvalósítás ellenőrzése. 

Szóbeli véleményalkotás, kifejezőkészség 
fejlesztése különösen a felső tagozatosok 
esetében. 

Folyamatosság biztosítása. 
 

Mérési eredmények és félévi, év végi tanulói 
értékelések összhangjának megteremtése 

 

Ebben a  tanévben szükséges különösen a 
matematika tantárgynál az alapműveleti 
sebesség-mérés eredményeinek figyelembe 
vételével. 

Alapműveleti sebességmérés gyakorlatának 
megszilárdítása. 

 

Folyamatos gyakorlás és fejlesztés 
szükséges, különösen szorzás tekintetében 
és a 3. osztályban tapasztalt alapműveleti 
bizonytalanság miatt. 

Informatika tantárgyhoz kapcsolódó 
könyvtárhasználat bővítése.  

 
A tanmenet szerint folyamatosan. 

Tanuló terhelés csökkentése 1-2. évfolyamokon 
30+15 perces óraszervezéssel, rugalmas 
tanmenetek alkalmazása. 

Szükség esetén továbbra is alkalmazandó 

Témahetekhez való kapcsolódás: 
o alsó tagozaton fenntarthatósági, 

környezettudatosság témahete 
o 5-6. évfolyamon digitális témahét 
o 7-8. évfolyamon pénzügyi és vállalkozói 

témahét. 
 

Ismételt kapcsolódás.  
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Pedagógusok tanórán kívüli munkájával kapcsolatos területek 

 

Pedagógiai Programban meghatározott 
tantárgyi osztályzatok számának egyenletes 
megoszlása havi szinten. 

Kis óraszámú tantárgyak esetében még 
nagyobb következetesség szükséges, 
ellenőrzendő területként kezelendő. 

Adminisztrációs tevékenység határidejének 
pontosabb betartása. 

Tökéletesítés. 

DÖK tevékenység publikálása. 
Hírek, képes beszámolók frissítése továbbra 
is szükséges. 

 

 

3.  A tanév helyi rendje 
 

Szorgalmi idő 
 
A 2018/2019.tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó 

tanítási napja 2019. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. 

 

 

3.1. Tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 
 
 

Időpont Rendezvény Felelősök 

2018. október 19.  
(péntek) 

Pályaorientációs nap Vályiné Pápai Viola  

Katonáné Szabó Csilla 

Vályi Éva 

2018. október 26. 
(péntek) 

Az E-napló bevezetésével 
kapcsolatos nevelőtestületi 
továbbképzés. 

Vályiné Pápai Viola 

Szentmiklósi Miklós 

2019. február 04.  
(hétfő) 

Félévi értekezlet Vályiné Pápai Viola 

2019. március 4.  
(hétfő) 

Testvériskolai szakmai nap a 
Debreceni Epreskerti Általános 
Iskola nevelőtestületével közösen. 

Vályiné Pápai Viola 

2019. április 24. 
(szerda) 

Tankerületi szakmai nap Vályiné Pápai Viola 

Katonáné Szabó Csilla 

2019. április 30. 
(kedd) 

 
(2019.május 1. 

szerda) 

DÖK – nap- Tornavizsgával 
egybekötött családi majális 

Ujvárosiné Slifka Mariann 

Kontor Gábor 

Jobbágy Sára 

 
 
 
 



14 

 

3.2. Szünetek időtartamai 

 

Őszi szünet: 2018. október 29-től 2018. október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. 

október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 05. (hétfő). 

 

Téli szünet: 2018. december 27-től 2019. január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. 

december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 03. (csütörtök). 

 

Tavaszi szünet: 2019. április 18- 2018. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. 

április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda). 

 
 
 
 

Munkanap áthelyezések 2018. szeptember 1-től december 31-ig: 
 
 
Rendkívüli pihenőnapok:  Pihenőnapok ledolgozása: 
 
2018. október 22. (hétfő) 2018.október 13.(szombat) 
2018.november 2 (péntek) 2018.november 10. (szombat) 
2018.december 24. (hétfő) 2018.december 1. (szombat) 
2018.december 31.(hétfő) 2018.december 15. (szombat) 

 
 
 

 

 

      3.3   Iskolai ünnepségek, megemlékezések 
 

Időpont Rendezvény Felelősök 

2018. szeptember 3. Iskolai évnyitó ünnepség 

Vályiné Pápai Viola 

Katonáné Szabó Csilla 

Vályi Éva 

2018. október 06. 
(október 5.) 

4. osztály műsora Vályi Éva 

2018. október 23. 
(október 24.) 

Megemlékezés Jákóbné Szilágyi Éva 

2018. december 21. Karácsonyi ünnepség  
(3. osztály műsora) 

Nagyné Kiss Etelka 

2019. február 22. Farsang DÖK 

2019. március 15. 
(március 14.-
csütörtök) 

7. osztály műsora Kontor Gábor 

2019. május 04. 
(május 3. –péntek) 

Anyák napja – nyílt nap osztályfőnökök-szaktanárok 
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2019. május 17. Iskolánk névadójának 
születésnapjára emlékezünk 

DÖK 

2019. június 04. Nemzeti Összetartozás Napja osztályfőnökök 

2019. június 16. 
Ünnepélyes tanévzáró és 
ballagó 

Vályiné Pápai Viola 

Katonáné Szabó Csilla 

Szentmiklósi Miklós of. 

 
 
 
 

      Egyéb iskolai szintű tanórán kívüli rendezvények 
 

Időpont Rendezvény Felelősök 

2018. szeptember 20. Autómentes nap 
Vályiné Pápai Viola 

osztályfőnökök 

2018. október 01. 
Idősek napja (Nyugdíjas Kör 
és Szeretetház lakóinak 
köszöntése) 

Ujvárosiné Slifka Mariann 

2018. december 06. 
(december 7. – péntek) 

Mikulás-nap – nyílt órák 
érintett nevelők, 
osztályfőnökök 

2018. december  Színházlátogatás Vályi Éva 

2019. március 22. Víz világnapja Lukács Mihályné 

2019. április 22. (április 
25- csütörtök) 

Föld napja 
Vályi Éva 

Lukács Mihályné 

2019. június  Irinyi hét 
DÖK – Ujvárosiné Slifka 
Mariann 

Decembertől áprilisig Gondoskodj a madarakról!  osztályfőnökök 
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3.4. Értekezletek 

 
 

 Nevelőtestületet érintő értekezletek 

 

Időpont Rendezvény Felelősök 

2018. augusztus 30. 
(csütörtök) 

Tanévnyitó értekezlet 

Vályiné Pápai Viola ig. 
Katonáné Szabó Csilla ig.h. 
 munkaközösség-vezetők: 
Vályi Éva 
Szentmiklósi Miklós 
DÖK segítők: 
Ujvárosiné Slifka Mariann 
Gyermekvédelmi felelős: 
Tóthfalusiné Bubrik Beáta 

2019. január 23. 
(szerda) 

Félév előtti osztályozó 
értekezlet 

Vályiné Pápai Viola ig. 

osztályfőnökök 

2019. február 04. 
(hétfő) 

Félévi értekezlet 

Vályiné Pápai Viola ig, 
Katonáné Szabó Csilla ig.h. 
munkaközösség-vezetők, 
DÖK segítők, 
gyermekvédelmi felelős 

2019. június 10. 
(hétfő) 

Tanév végi osztályozó 
értekezlet 

Vályiné Pápai Viola ig. 
osztályfőnökök 

2019. június 27. 
(csütörtök) 

Munkaközösségek 
beszámolója az éves 

munkavégzésről 

Vályiné Pápai Viola ig. 
Vályi Éva 
Szentmiklósi Miklós 

2019. június 28. 
(péntek) 

Tanévzáró értekezlet 
Vályiné Pápai Viola ig. 
Katonáné Szabó Csilla ig.h. 

 
 
Mindezeken kívül havi rendszerességgel a hónap utolsó hétfőjén nevelőtestületi 

megbeszéléseket tartunk az elvégzett havi feladataink értékelésére, illetve a következő havi 

feladatok számbavételével kapcsolatban, valamint aktuális előre nem tervezett témák 

megbeszélésére. 

 

 

3.5. Szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 
 
Többéves hagyományainkat követve a tanév eleji szülői értekezleteket tagozatonként 
szeptember 3. hetében tartjuk:  
 
Alsó tagozatos osztályok szülei számára:  szeptember 24. (hétfő) 17 óra 
 Helye: Irinyi u. 8. sz. alatti iskolaépület 
Felső tagozatos osztályok szülei számára:  szeptember 25. (kedd) 17 óra 
 Helye: Kassai u. 16. sz. alatti iskolaépület 
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Félév utáni szülői értekezletek 
 
Alsó tagozatos osztályok szülei számára:  2019. február 05. (kedd) 
 Helye: Irinyi u. 8. sz. alatti iskolaépület 
Felső tagozatos osztályok szülei számára:  2019. február 06. (szerda) 
 Helye: Kassai u. 16. sz. alatti iskolaépület 
 
8. osztályos tanulók szüleinek a pályaválasztást segítő értekezlete: 2019  februárjában 
  
 
 
 
 

o Szülői munkaközösséget érintő 
 
Év eleji alakuló szülői munkaközösségi megbeszélés – iskolai munkaterv véleményezése  
–  2018. október  2.(kedd) 16 óra 
 
Decemberben a tanév hátralévő feladatainak megbeszélése  
–  2018. december 07. (péntek) 11 óra 
 
Év végén a 2017-2018-as tanév értékelése  
–  2019. június 27. (csütörtök) 16 óra 
 
 
 
 
 
o Diákönkormányzatot érintő 
 
Év elején alakuló ülés. – iskolai munkaterv véleményezése  
–  2018. szeptember  7. (péntek) 7 30 óra 
 
Januárban – féléves munka értékelése. 
 
Júniusban – éves munka értékelése. 
 
 
 
 
 
o Intézményi tanácsot érintő 
 
Szeptemberben a tanév feladatainak ismertetése, iskolai munkaterv véleményezése 
–  2018. szeptember 14. (péntek) 17 óra 
 
Tanév végén – Beszámoló az éves munkáról 
–  2019. június 27. (csütörtök) 17 óra 
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Fogadóórák 

 
 

Sorszám Név Időpont Helyszín 

1.  Vályiné Pápai Viola Kedd 7 30 – 8 30 Irinyi u.8. sz. 

2.  Katonáné Szabó Csilla Szerda 9 55-10 55 Irinyi u.8. sz. 

3.  Ujvárosiné Slifka 
Mariann 

Csütörtök 11 35 – 12 35 Irinyi u.8. sz. 

4.  Magyar Jánosné Kedd 7 50 – 8 50 Irinyi u.8. sz. 

5.  Zsipi Ivett Péntek 11 35 – 12 35 Irinyi u.8. sz. 

6.  Tóthfalusiné Bubrik 
Beáta 

Csütörtök 10 40 – 11 40 Irinyi u.8. sz. 

7.  Nagyné Kiss Etelka Kedd 11 35 – 12 35 Irinyi u.8. sz. 

8.  Szalatyánné Szűcs 
Gyöngyi 

Csütörtök 10 40 – 11 40 Irinyi u.8. sz. 

9.  Vályi Éva Kedd 9 40 – 10 40 Irinyi u.8. sz. 

10.  Jobbágy Sára Hétfő 8 45 – 9 45 Irinyi u.8. sz. 

11.  Tamás Henrietta Szerda 15 00 – 16 00 Irinyi u.8. sz. 

12.  Kontor Gábor Kedd 12 30 – 13 30 Kassai u. 16. sz. 

13.  Szima Beáta Péntek 9 40 – 10 40 Kassai u. 16. sz. 

14.  Szentmiklósi Miklós Kedd 11 35 – 12 35 Irinyi u.8. sz. 

15.  Lukács Mihályné Kedd 9 40 – 10 40 Kassai u. 16. sz. 

16.  Jákobné Szilágyi Éva Kedd 10 40 – 11 40 Kassai u. 16. sz. 

17.  Némethné Csuka 
Ágnes 

Péntek 11 35 – 12 35 Kassai u. 16. sz. 
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3.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap 

tervezett időpontjai 
 

2018. december 06. 
(december 7. – péntek) 

Mikulás-járás – nyílt órák  

1-8. évfolyamon 

szülők által kért tanórák 
tartásában érintett nevelők, 
osztályfőnökök 

2018. május 3. (péntek) 
Nyílt órák 1-8. évfolyamon, 
édesanyák, nagymamák 
köszöntése ünnepi műsorral 

szülők által kért tanórák 
tartásában érintett nevelők, 
osztályfőnökök 

2019. április 30. 
(kedd) 

 
(2019.május 1. szerda) 

DÖK – nap- Tornavizsgával 
egybekötött családi majális 

Ujvárosiné Slifka Mariann 

Kontor Gábor 

Jobbágy Sára 

 

 

 

 

3.7. Tervezett mérések és vizsgák 
 

Országos kompetenciamérés 

 
Az általános iskola igazgatója a NKT 80 § (1) alapján a 2017-2018. tanévben, és a korábbi 

tanévekben megszervezett országos alapkészség, képességmérésről a Hivatal által feldolgozott 

és közzétett tanulói és intézményi adatok alapján,  feladat-ellátási helyenként elemzi az 

intézmény pedagógiai munkáját, különös tekintettel az azonos iskolatípusuk országos 

átlagadataival való összehasonlításra, az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai 

teljesítményekre, az iskola pedagógiai munka fejlesztő munkájának hatására, és a mérési 

eredmények időbeli változásaira. Ennek keretében az iskola igazgatója azonosítja az intézményi 

pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben határozza meg 

az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges 

intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet az igazgató 2019. június 

10-ig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével 2019. június 30-ig 

véglegesíti és megküldi fenntartójának.  

 

A 2017/2018. tanévben a szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődését az általános 

iskolában 6. és 8. évfolyamon 2019. május 29-án kell lebonyolítani. 

 

 

 

 



20 

 

 

Angol idegen nyelvi mérés 

 

6. és 8. évfolyamon 2019. május 22-án végezzük az OH által szervezett írásbeli idegen nyelvi 

mérést.  

 

Diagnosztikai fejlődés vizsgálat 

 

Az alapkészségek fejlesztésének hangsúlyosabb támogatása érdekében 2018. október 13-ig 

az illetékes tanulók körének felmérése. 

 

 

3.7.1.  Tanulmányi versenyek, vizsgák 

   

         Tanulmányi versenyek tervezése 

 

ISKOLAI-VÁROSI TANKERÜLETI MEGYEI-ORSZÁGOS 

Rajzverseny (városi ) Angol nyelvű rejtvényfejtő 
(Hosszúpályi) 

Zrínyi Ilona matematika 

Mesemondó(iskolai)  Alapműveleti matematika 
 

Versmondó ( iskolai-városi) Mesemondó (Konyár) Mesemondó (Szivárvány) 
 

Hermann Ottó Biológia verseny Versmondó (Hajdúbagos) Teleki Pál-földrajz 

Teleki Pál –földrajz (iskolai) Labdarúgás (Bozsik-
torna) 

Ökoskodó verseny 

Szabó Magda könyvklub által 
meghirdetett könyvmoly képző 
verseny 

 Fizika versenyek 
(levelezős 

Rendhagyó magyar órák 
(felolvasás 5-8. évf.)-iskolai 

Atlétika verseny őszi-
tavaszi forduló 

Rajz versenyek 

BTM, SNI szépíróverseny-
iskolai forduló 

Kézilabda Epreskerti Általános Iskola 
által meghirdetett vers- és 
prózamondó verseny és 
informatika verseny 

Teleki Pál földrajzverseny 

selejtezője 

Úszóversenyek Kalandos verseny (Szalay 
könyvkiadó) 

Biológia verseny 

 

 Olvass többet! (Ady 
Gimnázium) 
Epreskerti iskola által 
hirdetett versenyek 
(testvériskolai verseny) 

„Mert megérdemlem” verseny – 

Folyamatos tanulmányi verseny 

tanulmányi átlag javítására. 

 Herman Ottó biológia 
verseny 
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3.7.2.  Külső és belső tantárgyi mérések rendje: lásd. mérési-értékelési munkaközösség 

munkaterve a mellékletben 

 

3.7.3. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

 
 
A Nkt.80.§(9) bekezdése alapján a 2018-2019-es tanévben országos mérés-értékelés 

keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A 

vizsgálatot az iskoláknak – az 1-4 évfolyam kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban 

résztvevő tanulók esetében 2019. január 09. és 2019. április 26. között kell megszerveznünk. 

 
 
 
 
 

4.  Szakmai feladatok 

4.1- 4.2- 4.3. A tanfelügyeleti rendszerrel és a minőségfejlesztéssel 

kapcsolatos feladatok 

 

Szakmai ellenőrzésekkel, tanfelügyelettel, minősítő eljárásokkal kapcsolatos feladatok a 
tanévben: 

 

Pedagógiai Önértékelési Csoport működésének 
folytatása. 

Újabb önértékelések lebonyolítása. 

Intézményi Önértékelési Programnak megfelelő 
feladat végrehajtása és az éves terv elkészítése. 

A nevelők 20 %-ának értékelése szükséges, 
felkészülés az intézményi és tanfelügyeletre 
önértékelés végzésével. 

Felkészülés a pedagógus-minősítő eljárásra 
(beválasztott személyek: Ujvárosiné Slifka 
Mariann, Tóthfalusiné Bubrik Beáta,  Vályi Éva, 
Kontor Gábor 

Minősítési eljárások feltételeinek 
megteremtése, lefolyásának segítése. 

 
 

Új pedagógusok módszertani segítése 
Szaktanácsadók kérése, Jobbágy Sára, Zsipi 
Ivett, Szima Beáta, Szalatyánné Szűcs 
Gyöngyi pedagógusokhoz. 

Intézményünket a 2018-2019-es tanévben intézményi és vezetői tanfelügyeletre kerül sor, 
előzetes feladat a tanfelügyeleti kézikönyvben meghatározott dokumentumok előkészítése, 
feltöltése az OH által e célra létrehozott felületre és intézményi és vezetői önértékelés 
elvégzése. 
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4.4. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai 

 

Valamennyi pedagógus munkakörének aktualizálása a 2018/2019-es tanév 

tantárgyfelosztásának megfelelően szeptember 15-ig megtörténik, munkaköri leírásokban 

rögzítésre kerül, melyből 1 példányt minden munkavállaló kézhez kap, 1 példány a személyi 

anyagába kerül.   

Az osztályfőnökök munkaköri leírásának aktualizálása TK/081/01361-3/2018 iktatószámú levél 

alapján megtörtént. A tankerületi ellenőrzés e tekintetben hibát és hiányosságot nem tárt fel. 

 

 

4.5. Pályaválasztás, középfokú intézményekbe való továbbtanulás 

 

Továbbtanulással kapcsolatos feladatok 
 

 „Szelet a vitorlába” pályaválasztási kiállítás megtekintése.  

 Arany János tehetséggondozó osztályba való jelentkezés – december. 

 Írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés – december. 

 Írásbeli próbavizsga – január. 

 Középiskolai jelentkezési lapok beadása – február. 

 8. osztályosok szóbeli próbavizsgája, szülői igény alapján – február. 

 Pályaválasztási osztályfőnöki órák és szülői értekezlet tartása, pályaválasztási szakember 

bevonásával. 

 8. évfolyamosaink számára lehetőséget biztosítunk két alkalommal középfokú iskolák 

látogatására. 

 Lehetőséget biztosítunk a középfokú intézmények bemutatkozására osztályfőnöki órákon. 

 Pályaorientációs nap szervezése 

 

 

4.6. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 

 
Pályázatokból adódó szakmai feladatok: 

 

Pályázat azonosítója, témája 
Megvalósítandó feladatok és 

felelősök 

TIOP1.1.1-12/1-2012-0001- Digitális 
eszközök beszerzése 

ENYÍR- felületen való folyamatos 
adatellenőrzés, adatfeltöltés 
Felelős: Szentmiklósi Miklós 

„Határtalanul” tanulmányi kirándulás 
támogatása 

A tanulmányi kirándulás 
megszervezése, lebonyolítása. 
Pénzügyi és szakmai beszámoló 
készítése 
Felelősök: Vályiné Pápai Viola,  
Kontor Gábor 
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„Határtalanul” tanulmányi kirándulás 
megvalósítása, elszámolás 

Új pályázat készítése, benyújtása 
Felelősök: Vályiné Pápai Viola, Kontor 
Gábor, Tamás Henrietta 

Erzsébet élménytábor 
Új pályázat írása, benyújtása 
Felelősök:Vályiné Pápai Viola, 
Vályi Éva 

EFOP-4.1.3-17 Az állami fenntartású 
köznevelési intézmények tanulást segítő  
tereinek infrastrukturális fejlesztése + 
Kassai u. 16. sz. alatti épület és Kassai u. 
8. szám alatti tornaterem mosdójának 
felújítása.  

Kapcsolattartás, adatszolgáltatás a 
tankerület szakemberei felé, műszaki 
átadás, átadó ünnepség 
Felelős: Vályiné Pápai Viola, 

EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális 
kompetencia fejlesztése” kiemelt projekt 

Pedagógusoknak kiosztott laptopok 
tanórai hasznosításával kapcsolatos 
továbbképzés elvégzése 
Felelősök: Vályiné Pápai Viola, 
Szentmiklósi Miklós 

 

 

4.7-4.8.  Esélyegyenlőség biztosítása 

 

 
Nevelési terület, lemorzsolódás csökkentése, esélyegyenlőség biztosítása területén 

 

Lemorzsolódás csökkentése Lemorzsolódást megelőző korai jelző-és 
pedagógiai támogató rendszerbe való 
adatszolgáltatás, a pedagógusok 
továbbképzésre való bejelentkeztetése a 
Debreceni PK szervezésében induló 
képzésekre 

Személyi higiénés terület fokozottabb nyomon 
követése a védőnő bevonásával. 

Folytatása szükséges és hatékonyabb 
megvalósításra kell törekedni a szülői ház  
bevonásával a gyakoribb védőnői 
ellenőrzésekkel és felvilágosító órák 
tartásával. 

 

Káros szenvedélyek hatásaira való 
figyelemfelhívás (könnyű drogok, dohányzás) 
külsős szakemberek bevonásával. 

Szülők bevonásával kibővítve folytatni 
szükséges.  

Udvarias viselkedés szabályainak 
továbbfejlesztése (köszönés, hangnem, stílus). 

Folyamatosan szükséges. 

Iskolába járási fegyelem javítása, hiányzások 
számának csökkentése  

A rendelkezésünkre álló eszközök hatékony 
kihasználása továbbra is. Napi kapcsolattartás 
a család- és gyermekjóléti szolgálat 
munkatársaival. 

Tehetséggondozás céljából szakkörök működtetése a tanév során –  
- iskolai, városi, tankerületi és megyei versenyeken való részvétel (bővebben a 

munkaközösségi munkatervben) 
Okoskodó, Ábrázollak, Sportszakkör, Programozás 
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4.9. Az iskolába lépő első évfolyamos tanulók beiskolázásával kapcsolatos 

feladatok 

 

 szülők tájékoztatása a beiratkozással kapcsolatos teendőkről, időpontokról 

 szülői nyilatkozatok kitöltetése, beírások elvégzése 

 a fenntartó tájékoztatása a beíratkozottak létszámáról 

 szülők tájékoztatása a felvételről, határozatok, értesítések írása 

 a járási kormányhivatal tájékoztatása a beíratkozottakról és meg nem jelentekről 

 KIR rendszerbe való jelentés 

 

 

5. Pedagógus továbbképzési programból és a beiskolázási tervből adódó 

feladatok 

 

Pedagógusok tervezett továbbképzései 

 

Ssz. Pedagógus neve Képzés megnevezése 

1. Jákóbné Szilágyi Éva DE- Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 

gyógypedagógia alapképzési szak 

„Digitális kompetencia fejlesztése” című képzés a tanári 

laptopok használatához 

„Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” 

 

2. Vályiné Pápai Viola „Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” 

„Digitális kompetencia fejlesztése” című képzés a tanári 

laptopok használatához 

3. Katonáné Szabó Csilla „Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” 

„Digitális kompetencia fejlesztése” című képzés a tanári 

laptopok használatához 

EFOP-3.2.13-17-2017-0002 Az alap és középfokú 

iskolák pályaorientációs tevékenységet, kiemelten az 

MTMI készségeket és kompetenciákat támogató 

pályaorientációs szakmai módszertan átfogó 

megalapozása és fejlesztése 

4. Magyar Jánosné „Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” 

„Digitális kompetencia fejlesztése” című képzés a tanári 

laptopok használatához 
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5. Zsipi Ivett „Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” 

„Digitális kompetencia fejlesztése” című képzés a tanári 

laptopok használatához 

6. Ujvárosiné Slifka Mariann 
„Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” 

„Digitális kompetencia fejlesztése” című képzés a tanári 

laptopok használatához 

7. Szalatyánné Szűcs Gyöngyi „Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” 

„Digitális kompetencia fejlesztése” című képzés a tanári 

laptopok használatához 

8. Nagyné Kiss Etelka „Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” 

„Digitális kompetencia fejlesztése” című képzés a tanári 

laptopok használatához 

9. Tóthfalusiné Bubrik Beáta „Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” 

„Digitális kompetencia fejlesztése” című képzés a tanári 

laptopok használatához 

10. Vályi Éva „Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” 

„Digitális kompetencia fejlesztése” című képzés a tanári 

laptopok használatához 

11. Szima Beáta „Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” 

„Digitális kompetencia fejlesztése” című képzés a tanári 

laptopok használatához 

12. Tamás Henrietta „Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” 

„Digitális kompetencia fejlesztése” című képzés a tanári 

laptopok használatához 

13. Kontor Gábor „Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” 

„Digitális kompetencia fejlesztése” című képzés a tanári 

laptopok használatához 

14. Némethné Csuka Ágnes „Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” 

„Digitális kompetencia fejlesztése” című képzés a tanári 

laptopok használatához 
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15. Lukács Mihályné „Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” 

„Digitális kompetencia fejlesztése” című képzés a tanári 

laptopok használatához 

16. Szentmiklósi Miklós „Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” 

„Digitális kompetencia fejlesztése” című képzés a tanári 

laptopok használatához 

17. Jobbágy Sára „Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer 

(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz” 

„Digitális kompetencia fejlesztése” című képzés a tanári 

laptopok használatához 

 

 

 

6. Intézményi kapcsolatrendszer 

 

 

Kapcsolattartás egyéb partnerekkel 

A partner neve A kapcsolattartás formája 

Berettyóújfalui Tankerületi Központ 

Fenntartói kapcsolat napi szintű 

kapcsolattartás telefonon, e-mailben, 

személyesen, rendezvényekre való 

meghívással. 

Létavértesi Család és  

Gyermekjóléti Szolgálat 

Problémajelzők írásával, 

esetmegbeszéléseken való részvétellel 

(intézményvezető, gyermekvédelmi felelős), 

közös családlátogatásokkal. 

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Derecskei Tagintézménye 

Vizsgálatkérések, logopédiai fejlesztő 

foglalkozások 

Berettyóújfalui Rendőrkapitányság  

Létavértesi Rendőrőrs 

Iskolarendőri tevékenység keretében 

osztályfőnöki órák tartásába, drogprevenciós 

tevékenységbe, közlekedésbiztonságot 

szolgáló tevékenységbe való bekapcsolódás, 

rendezvényeken való részvétel. 

Létavértesi Városi Művelődési Ház 
Kulturális programokon, költészetnapi 

rendezvényen való részvétel. 

Létavértes Város Önkormányzata 

Takarítási, karbantartási feladatok végeztetése 

az intézményben. 

Városi rendezvényeken való tanulói és 

pedagógusi részvétellel. 
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A partner neve A kapcsolattartás formája 

Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény 

Két múzeumpedagógiai foglalkozás  

a 4. és 7. évfolyamosoknak 

Erdei iskolai program részeként táborhely és 

múzeumpedagógiai foglalkozás biztosítása a 3. 

és 6. évfolyamosoknak. 

Egymás rendezvényeinek látogatása. 

Vértesi Református és  

Katolikus Egyházközségek 

Hit- és erkölcstan oktatás. 

Iskolai ünnepségek látogatása. 

Debreceni Epreskerti Általános Iskola 
Testvériskolai kapcsolat, közös szakmai nap 

rendezése, tanulói versenyeztetés. 

Létavértesi Arany János Általános Iskola 

Közös versenyek rendezése: 

Tankerületi szakmai nap közös szervezése. 

Áttanítás. 

Egymás rendezvényein való részvétel. 

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda 

Nagycsoportos foglalkozások látogatás, 

egymás rendezvényein való kölcsönös 

részvétel, közös városi rendezvények 

szervezése. 

A „Korszerű Iskoláért” Alapítvány 

Tanulók jutalmazásának segítése. 

Tanórán kívüli programok anyagi támogatása. 

Rendezvényeken való részvétel. 

Védőnői és Iskolaorvosi  Szolgálat 
Kötelező vizsgálatok, védőoltások. 

Osztályfőnöki órák tartásába való bevonás. 

 

 

 

 

6.1. Iskola és a családi ház kapcsolattartásának színterei 

- évnyitó ünnepség 

- tanév eleji szülői értekezletek 

- heti szinten biztosított fogadóórák valamennyi pedagógus esetében 

- nyílt napok, nyílt órák biztosítása 

- közös karácsonyváró ünnepségek szervezése (utcai és tornatermi együttünneplés) 

- félév utáni szülői értekezletek 

- közös farsangi ünnepség 

- családi majális 

- tanévzáró ünnepség 

- múzeumok éjszakájának programjain való együttműködés 

- tanulói tájékoztató füzetek, ellenőrzők 

- e-napló hozzáféréséhez való biztosítás 

- iskolai honlapon, települési honlapon és a Létavértesi Híreken keresztül való 

tájékoztatás 
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6.2. A fenntartóval való kapcsolattartás 

- munkatervek, beszámolók, jegyzőkönyvek megküldése a fenntartónak 

- értekezleteken, megbeszéléseken való részvétel 

- napi e-mail kapcsolat a tankerületi munkatársakkal  

- napi telefonkapcsolat a tankerületi munkatársakkal 

- tankerületi rendezvényeken való megjelenés 

- tankerületi igazgató fogadóóráin való megjelenés 

- iskolai rendezvényekre, ünnepségekre, értekezletekre a fenntartó képviselőinek 

meghívása 

 

 

6.3. Szakmai kapcsolatok 

 
- a tankerület iskoláival való kapcsolattartás, egymás kiemelt rendezvényein való 

megjelenés 

- tankerületi szakmai nap programjaiba való bekapcsolódás 

- testvériskolai szakmai együttműködés, közös továbbképzéseken való részvétel 

- a H.B.M. Pedagógiai Szakszolgálat Derecskei Tagintézményével való együttműködés, 

vizsgálatok kérése, logopédiai feladatok ellátásának biztosítása 

- Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium EGyMi által biztosított SNI-s tanulók 

ellátása 
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7. A belső ellenőrzés általános rendje 

 
Hónap Ellenőrzött terület 

Intézményi működés Munkaügy Tanügyigazgatás Pedagógiai tevékenység 

2
0
1
8
. 

s
z
e
p

te
m

b
e
r 

Épületek rendje a nyári 

karbantartási nagytakarítási 

munkák után  

felelősök: 

 polgármester, igazgató 

 

Munkaköri leírások 

pontosítása, aktualizálása  

felelősök: 

 igazgató, ig.helyettes 

Munkatervek, tanmenetek, 

foglalkozási tervek 

elkészítésének, 

bizonyítványok, anyakönyvek 

naplók megnyitásának 

ellenőrzése. 

 felelősök: 

munkaközösség-vezetők, 

igazgató, ig.helyettes 

2017/2018-es év végi tantárgyi 

mérések ismétlése, visszamérés az 

5. évfolyamon matematikából 

 felelősök: 

 mérés-értékelési mk. 

Osztálytermek, 

szaktantermek dekoráltsága, 

szakmai anyagok 

elhelyezése, szertárok 

 felelősök: 

igazgató, ig.helyettes, 

mk.vezetők 

Értesítések készítése 

pedagógusok béremeléséről 

felelősök: 

 igazgató 

Differenciált bérezés 

előkészítése 

felelősök:  

igazgató 

iskolatitkár 

 

2
0
1
8
. 

o
k
tó

b
e
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 A pedagógusok által vezetett 

e-napló ellenőrzése 

felelősök: 

igazgató, ig.helyettes 

Naplók vezetésének 

ellenőrzése 

felelős:  

ig.helyettes 

Mérési eredmények tanmenetbe 

való beépítés utáni alkalmazás a 

tanórákon 

felelősök: 

 igazgató,igazgatóhelyettes 
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Hónap Ellenőrzött terület 

Intézményi működés Munkaügy Tanügyigazgatás Pedagógiai tevékenység 

  Októberi statisztika 

elkészítése. 

felelősök: 

igazgató, ig.helyettes, 

iskolatitkár 

 
2
0
1

8
. 

n
o

v
e
m

b
e

r 

 

  

 

  1. osztályban folyó nevelő- 

oktatómunka 

felelősök: 

 alsó tagozatos mk. vezető 

 

   Udvarias viselkedés szabályainak 

betartatására vonatkozó 

tevékenység ellenőrzése 

felelősök: 

 igazgató, mk. vezetők 

   Tanulói hiányzások 

dokumentálásának, az ezzel 

kapcsolatos intézkedések 

megtételének ellenőrzése. 

felelősök: 

 igazgató, gyermekvédelmi felelős 

 

 

2
0
1
8

. 
d

e
c

e
m

b
e

r 

 

 Technikai dolgozók 

munkájának értékelése, az 

eltelt egy év tükrében a 

szolgáltatási szerződésnek 

megfelelően. 

felelősök: 

igazgató, polgármester 

E-naplók, ellenőrzők 

vezetésének összhangja 

felelősök: 

 ig.helyettes, osztályfőnökök 

Óralátogatások a szóbeli 

kommunikációs készségek 

fejlesztésének megfigyelésére a 

felső tagozatos tanórákon 

 felelősök: 

 ig., ig.h., mk.vezetők 
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Hónap Ellenőrzött terület 

Intézményi működés Munkaügy Tanügyigazgatás Pedagógiai tevékenység 

2
0
1
9
. 

 j
a

n
u

á
r 

  

  

 

Kinevezések átnézése, soros 

lépők értesítése. 

felelősök: 

igazgató, iskolatitkár 

 

E-napló bevezetésével 

kapcsolatos ellenőrzés 

végzése 

felelősök: 

mérés-értékelés mk. vez, ig.h. 

Dokumentumok ellenőrzése és 

előkészítése az intézményi 

tanfelügyelethez. 

felelős:  

igazgató 

 Szabadságolási tervek 

elkészítése 

felelősök: 

igazgató, iskolatitkár 

 

 Az Útravaló programokban 

résztvevő nevelők munkájának és 

az ehhez kapcsolódó 

dokumentumok ellenőrzése. 

felelős:.  

Lukács Mihályné koordinátor 

 

Félévi felmérések.  

felelősök: 

 szaktanárok, mérés-értékelési 

mk.vezető 

2
0
1
9
. 

fe
b

ru
á
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  Tantárgyi osztályzatok 

arányos számának 

ellenőrzése. 

 felelősök: 

 osztályfőnökök, ig.helyettes 

Minősítésre készülő pedagógusok 

látogatása 

felelős: 

igazgató  

 

2
0
1
9
. 
 

m
á

rc
iu

s
 

    

A könyvtárral való hatékony 

együttműködés, kiemelten az 

informatika tantárgyhoz kapcsolódó 

könyvtárhasználat ellenőrzése. 

 felelősök: 

 igazgató, ig.helyettes 
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Hónap Ellenőrzött terület 

Intézményi működés Munkaügy Tanügyigazgatás Pedagógiai tevékenység 

2
0
1

9
. 
 

á
p

ri
li
s
 

Az épületek és helyiségeinek 

ellenőrzése a tavaszi 

nagytakarítás után 

felelős: 

igazgató 

 Ellenőrzők, e-napló 

bejegyzéseinek összhangja.  

felelős:  

ig.helyettes 

A személyi higiénia fejlesztése 

érdekében tett intézkedések  

ellenőrzése. 

felelős: 

gyermekvédelmi felelős 

   Fittségi mérések végzése az 

osztályokban. 

 felelősök: 

testnevelést tanító szaktanárok, 

mérés-értékelési mk. vezető 

 

2
0
1

9
. 

 m
á
ju

s
 

   Nyílt napok szervezése, 
lebonyolítása. 
felelős:  
munkaközösség-vezető 
 
Országos kompetencia-mérés és 
idegen nyelvi mérés 6; 8. 
évfolyamon. 
felelősök: 
igazgató, igazgatóhelyettes, mérés-
értékelési mk.vezető 
 
Mérési eredmények és a várható év 

végi osztályzatok összhangjának 

vizsgálata 

felelősök: 

munkaközösség-vezetők 

 

   Tanév végi felmérések  

felelősök: 

szaktanárok,  
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Hónap Ellenőrzött terület 

Intézményi működés Munkaügy Tanügyigazgatás Pedagógiai tevékenység 

mérés-értékelési mk.vezető 

1.osztályosok hangos olvasásának 

mérése 

felelősök: 

igazgató, mk.-vezető 

Az épületekben szükséges 

nyári karbantartási és 

nagytakarítási szükségletek 

felmérése 

felelős: 

igazgató 

Szabadságolással 

kapcsolatos beosztások, 

jelentések ellenőrzése, 

véglegesítése 

felelős: 

igazgató, iskolatitkár 

Tanügyi dokumentumok 

vezetése, zárása. 

(bizonyítvány, anyakönyv, e- 

napló, jegyzőkönyvek). 

felelősök: 

ig.helyettes , igazgató 

Munkaközösségek, valamint az 

intézmény tanévi munkájának 

értékelése 

e.v.sz.: munkaközösség-vezetők, 

igazgató, nevelőtestület 

   Pedagógusok és munkatársak éves 

munkájának egyéni értékelése. 

e.v.sz: igazgató, ig.helyettes, 

munkaközösség-vezetők 

 

 
Az intézményi Ellenőrzési Tervben megfogalmazottakon kívül a Pedagógus Önértékelési Csoport is végzi az intézmény 
Önértékelési Tervében megfogalmazott tevékenységeit és a tantestületben dolgozó nevelők 20 %-ának óralátogatását és 
pedagógiai tevékenységének értékelését, valamint teljes intézmény és vezetői önértékelést. 
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8. A nevelőtestület által fontosnak ítélt egyéb területek: 
 
Tanulók jutalmazásával kapcsolatos feladatok 
 

 szaktanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 jutalomkönyv versenyek után és év végén 

 oklevél versenyek után és év végén 

 nevelőtestületi dicséret tanévzáró ünnepségen (maximum 2 fő részére) 

 felterjesztés benyújtása tankerületi dicséretre az éves tanulmányi munka alapján 

 anyagi forrás esetén kirándulás szervezése a tanév folyamán tanulmányi és közösségi 

munkában kiemelkedő tanulóknak, valamint a „Mert megérdemlem” versenyben 

résztvevő tanulóknak, az iskolai alapítvány támogatásával. 

 

 

Munka- és tűzvédelmi feladatok 

 

 A munkavállalóknak a tankerület által szervezett munka- és tűzvédelmi oktatáson való 

részvétele 2018. augusztus 30. (csütörtök)  

 Az első tanítási napon minden tanuló munka- és tűzvédelmi oktatásban részesül, 

melyet az osztályfőnökök , szaktanárok tartanak és dokumentálnak az osztálynaplóban. 

 Évente tűzriadón való részvétel  valamennyi osztály bevonásával, a tankerület által 

megbízott tűzvédelmi felelős irányításával. Ideje: 2018 októbere.  

 
 

9. Az iskolai kórus időpontjai 
 

 
 
Intézményünkben iskolai kórus nem működik, a szakkörök között meghirdetésre került a 
Dúdoló szakkör, ám a szülők nyilatkozata alapján elegendő létszám hiányában ebben a 
tanévben nem került beindításra. 

  
 
 

Létavértes, 2018. szeptember 14. Vályiné Pápai Viola 
 igazgató 
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10.  Legitimációs záradék, jegyzőkönyv, jelenléti ív 
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Mellékletek 
 
 
 

 
a. Munkaközösségek munkaterve 

 
 

- Szakmai munkaközösség 
- Mérés- értékelési munkaközösség 

 
 
 
 

b. Egyéb munkatervek 
 
 

- Diákönkormányzat 
- Gyermek- és ifjúságvédelem 
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MUNKATERV 

 

 

 

LÉTAVÉTRESI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:  Vályi Éva 

                   munkaközösség vezető 

Létavértes,2018.09.03. 
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NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA A LÉTAVÉRTESI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁBAN: A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

2018-2019 

A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI: 

1. Vályiné Pápai Viola intézményvezető 

2. Katonáné Szabó Csilla intézményvezető helyettes 

3. Jákóbné Szilágyi Éva 

4. Jobbágy Sára Szandra 

5. Kontor Gábor 

6. Lukács Mihályné  

7. Magyar Jánosné 

8. Nagyné Kiss Etelka 

9. Némethné Csuka Ágnes 

10. Szalatyánné Szűcs Gyöngyi 

11. Szentmiklósi Miklós 

12. Szima Beáta 

13. Tamás Henrietta 

14. Tóthfalusiné Bubrik Beáta 

15. Ujvárosiné Slifka Mariann 

16. Vályi Éva (munkaközösség vezető) 

17. Zsipi Ivett 

A MUNKAKÖZÖSSÉG ÁLTALÁNOS CÉLJAI, FELADATAI:  

» Az átdolgozott pedagógiai program és szervezeti és működési szabályzat szerinti 

nevelés- oktatás biztosítása 

» A tanmenetek azonos elveken való elkészítésének koordinálása 

» Segítő együttműködés a nevelő-oktató munka színvonalának fejlődése érdekében 

» A tagozatok közötti párbeszéd biztosítása az egységesítés érdekében 

» A jó partneri viszony fenntartása 

» A módszertani kultúra átadása nyílt napi bemutató órák szervezésével 

» Az ünnepi megemlékezések koordinálása 

» A megfelelő taneszközök kiválasztása azonos szempontok alapján. 

» Az IKT eszközök használatának koordinálása 

» A dekorációk kivitelezésének megszervezése 

» Iskolai versenyek szervezése 

» Iskolán kívüli versenyekre való beneveztetés, felkészítés 

» Ügyelet megszervezése, betartásának ellenőrzése 

» Lehetőség szerint pályázatok készítése 

» A közös felvételire, továbbtanulásra való felkészítés 

» A pályaválasztás segítése 

» A helyi és országos mérésekre való felkészítés koordinálása 

» A magatartás és szorgalom jegyek elbírálása dokumentumaink szerint 
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A TANÉV KIEMELT CÉLJAI ,FELADATAI: 

» Helyi sajátosságok kiemelése, beépítése a mindennapi munkába 

» Hatékony versenyeztetés (tehetséggondozás megvalósítása) 

» Esélyteremtés-egyéni fejlesztéssel (SNI és BTM egyéni fejlesztésével és Útravaló 

pályázatba való bekapcsolódással) 

» A dicséretek és figyelmeztetések helyes arányára való odafigyelés, az átdolgozott 

házirend szempontjainak figyelembe vételével 

» A mérési eredmények figyelembe vétele a fejlesztés során (matematika 5. és 7. o. és 

alapműveleti rutin fejlesztésének folyamatossá tétele) 

» Mulasztások számának csökkentése: még szorosabb, hatékonyabb szülői ráhatással 

elérni a rendszeres iskolába járatást a lemorzsolódás érdekében 

» A természettudományos tantárgyak eredményeit javító munka folytatása 

» Tanórai balesetek csökkentése (Testnevelés és sport) 

» Tantervi követelményeknek megfelelő pedagógiai szemlélet és értékelés betartása 

» Digitális kompetenciák fejlesztése 

» A pedagógiai programban meghatározott havi tantárgyi osztályzatok meglétének 

biztosítása 

» Közlekedési szabályok megismerése és gyakoroltatása (of., technika, testnevelés 

órákon) 

» Sikeres táboroztatási pályázások folytatása (Erzsébet, Határtalanul) 

» Olvasóvá nevelés- tanórai könyvtárlátogatások számának növelése 

» Alsó tagozatos osztályok közös könyvkölcsöncsönzése, havonta egy alkalommal 

» Új és pályakezdő kollegák segítése 

EGYÉB FELADATOK 

» Hozott neveltségi szint továbbfejlesztése 

» Tanulás tanításának folytatása 

» Kompetencia alapú készségek kialakítása, fejlesztése  

» Értő olvasás és a szóbeli véleményformálás fejlesztése 

» Az informatika tantárgyhoz kapcsolódó könyvtárhasználat bővítése 

» Önképzés, hospitálásokon való részvétellel 

» A tanügyi dokumentumok vezetésének további pontosítása, időbeni kitöltése  

» Könyvtárral való hatékony együttműködés folytatása 

» Felkészülés a belső és külső ellenőrzésekre 

» IKT eszközök tervszerű alkalmazása, a programok kritikus felülvizsgálatával 

» Az IKT eszközhasználat etikus módjának tanítása 

» Tanulók motiválása és önálló ismeretszerzésük fokozottabb segítése („Mert 

megérdemlem” pályázattal és projektmunka alkalmazásával) 

» ÖKO, Erőszakmentes és egészségtudatos iskolához méltó szemléletmód, magatartás 

erősítése 

» Erdei iskola program megvalósítása és annak bemutatása 

» Méltó ünnepi megemlékezések, műsoradás: október 06.(4.o), október 23.( 5. o.), 

karácsony(3.o), március 15. (7. osztály)) 
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» Kapcsolattartás partnerintézményekkel 

» Tantermek, folyosók rendjének fenntartása, díszítésének aktualizálása 

» Kulturált étkezés betartásának ellenőrzése 

» Az első osztályosok beszoktatásának és a 8.o.-sok továbbtanulás segítése 

» Internet használat veszélyeiről, testi higiénai ellenőrzések védőnő által tartott 

foglalkozásokon 

» Írásbeli munkák rendszeres ellenőrzése, értékelése (két havonta szövegesen, félévente 

osztályzattal) 

KAPCSOLATTARTÁS 

Szülők Nyílt napok: 

- évnyitó 

- tornavizsga 

- Mikulás ünnepség 

- iskolai karácsonyi ünnepség 

- városi utcai karácsonyi ünnepség 

- farsang 

- március 15-i megemlékezés 

- Föld napi program 

- anyák napja 

- évzáró 

Nyílt órák: tanévenként két alkalommal 

Mikuláshoz és Anyák napjához kapcsolódva 

(szülői igény alapján) 

  

Fogadóórák: 

Minden pedagógusnak a törvény által 

meghatározott óraszámban, heti 

rendszerességgel egy órában (kivétel: 

igazgató, gyermekvédelmi felelős heti 2 

óra). 

 

Egyházak Iskolai ünnepségek, hit és erkölcstan oktatása 

Gyermekjóléti szolgálat Szükség szerint, probléma esetén 

Nevelési tanácsadó Szükség szerint, probléma esetén 

Iskolavédőnő, iskolaorvos Szűrések, tisztasági vizsgálatok, rendhagyó 

osztályfőnöki órák 

Iskolarendőr Szükség szerint 
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TANULMÁNYI VERSENYEK TERVEZÉSE 

ISKOLAI-VÁROSI: 

 Rajzverseny (városi ) 

 Mesemondó (iskolai) 

 Versmondó ( iskolai-

városi) 

 Herman Ottó-

biológia 

 Teleki Pál -földrajz 

 Rendhagyó magyar 

órák (felolvasás 5-8. 

évf.) 

 Szabó Magda 

Könyvklub által 

meghírdetett 

Könyvmolyképző 

verseny 

 

 

TANKERÜLETI: 

 

 Angol nyelvű 

rejtvényfejtő 

(Hosszúpályi) 

 Mesemondó 

(Konyár) 

 Versmondó 

(Hajdúbagos) 

 Labdarúgás (Bozsik-

tora) 

 Atlétika verseny 

őszi-tavaszi forduló 

 Úszóversenyek 

 Epreskerti Iskola 

által hirdetett 

versenyek 

(testvériskolai 

verseny) 

 

MEGYEI, ORSZÁGOS: 

 

 Zrínyi Ilona 

Matematika 

 Alapműveleti 

Matematika 

 Mesemondó 

(Szivárvány) 
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 Teleki Pál-földrajz 

 Fizika verseny 

(levelezős) 

 Rajz verseny   

 ÖKOSKODÓ 

verseny 

 Olvass többet!(Ady 

Gimnázium) 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Programok a tanévben 

Hónap Program Felelős 

Augusztus Ebihaltábor 

 

 

 

 

 

A tanév előkészítése: munkaközösségi 

foglalkozás 

 

Magyar Jánosné 

Zsipi Ivett 

 

 

 

 

Váyi Éva 

Szeptember Évnyitó 

 

 

 

Tanmenetek elkészítése, ellenőrzése 

 

 

„Mobilitás”a-városi programhoz való 

csatlakozás 09.20. 

 

Erdei iskola a 3. és 6. osztály részére 

 

„Mert megérdemlem” pályázat 

hirdetése 

 

Határtalanul pályázat 

Vályiné Pápai Viola 

Katonáné Szabó CSilla 

Vályi Éva 

 

Szaktanárok,mk.vezető, 

igazgató, ig.helyettes 

 

nevelők 

 

 

Osztályfőnökök 3. 6.o. 

 

Lukács Mihályné 

 

 

Kontor Gábor 
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Ügyelet megszervezése 

 

Könyvmolyképző verseny meghirdetése 

 

Vályi Éva 

 

Tamás Henrietta 

Október        Mesemondó verseny hirdetése 

 

 

       Őszi atlétika verseny 

 

 

Október 01. Idősek napja 

 

Október 6-i megemlékezés 

 

Október 23-i ünnepség megszervezése 

 

      ÖKOSKODÓ verseny meghirdetése 

Jákóbné Szilágyi Éva 

Alsós magyart tanító nevelők 

 

 Kontor Gábor 

Jobbágy Sára Szandra 

 

2. o. osztályfőnök 

 

4. o. osztályfőnök 

 

Jákóbné Szilágyi Éva 

 

Lukács Mihályné 

 

November Nevezés a Zrínyi Ilona Matematika  

versenyre 

 

„Szelet a vitorlába” pályaválasztási 

kiállításon való részvétel 8.o. 

 

Kölcsey Ferenc emlékhelyének 

megtekintése/szülői kérés szerint/ 

 

SNI-BTM iskolai szépíró verseny iskolai 

fordulója 

 

Olvass többet! (Ady Gimn. által szervezett 

verseny) 

Rendhagyó magyar órák a Magyar nyelv 

napjához kapcsolódóan (felolvasás 

osztályonként) 

Vályi Éva 

 

 

Némethné Csuka Ágnes of. 

 

 

Kontor Gábor 7.o. o.f. 

 

 

Jákóbné Szilágyi Éva 

 

 

Tamás Henrietta 

 

Tamás Henrietta 

Zsipi Ivett 

December Mesemondó verseny iskolai /selejtező/ 

 

 

 

Felkészülés elindítása a „Zrínyi” 

matematika versenyre 

 

Jelentkezés a közös írásbeli felvételi 

vizsgára 

 

Nyílt óra szülők számára/ Mikulás napi 

pr./ 

 

Tornaterem dekorációja  a karácsonyi 

ünnepséghez 

Jákóbné Szilágyi Éva 

Alsós magyart tanító nevelők 

Zsipi Ivett 

 

szaktanárok 

 

 

Némethné Csuka Ágnes of. 

 

 

érintett nevelők , Vályi Éva  

 

 

Kontor Gábor 

Szalatyánné Szűcs Gyöngyi 
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Műsoradás 

 

Bukásveszélyről való szülői tájékoztatás 

 

Tankerületi úszóverseny 

 

Madarakról való gondoskodás tavaszig 

 

3. o. osztályfőnök 

 

Osztályfőnökök 

 

Jobbágy Sára Szandra 

 

Alsós of. (dec.-1.o., jan.2.o., 

febr.3.o., márc.4.o.) 

Némethné Csuka Ágnes  

(Kassai u. 16.) 

Január Versmondó verseny hirdetés 

 

 

 

 

Félév zárása 

 

 

„Mert megérdemlem”-pályázat félévi 

eredményének hirdetése, jutalmazás 

megszervezése 

 

 

Fittségi mérések (jan.-ápr..) 

Magyart tanítók alsó 

tagozatban, Jákóbné Szilágyi 

Éva 

 

 

Minden nevelő 

 

 

Lukács Mihályné és Szima 

Beáta 

 

 

 

Kontor Gábor, Jobbágy Sára 

Szandra 

Február Jelentkezés a középiskolákba 8.o. 

 

Zrínyi Ilona Megyei Matematika Verseny 

 

Tankerületi angol rejtvényfejtő verseny 

 

8.o. próbavizsga szóban,  szülői kérésre 

 

Iskolai földrajz,biológia verseny(írásbeli 

forduló) 

 

Témahét:  

7. és 8.o. Pénzügy (02.25.-02.29.) 

 

Némethné Csuka Ágnes of. 

 

Szaktanárok 

 

Némethné Csuka Ágnes 

 

Szaktanárok 

 

Kontor Gábor,Vályi Éva 

 

 

Lukács Mihályné, Kontor 

Gábor 

 

Március Versmondó verseny iskolai selejtező 

 

 

 

Mesemondó verseny / Konyár/ 

 

Víz világnapi megemlékezés  

 

Március 15. ünnepi megemlékezés 

 

Zsipi Ivett, Jákóbné Szilágyi 

Éva, alsó tagozaton magyart 

tanító nevelők 

 

érintett nevelők 

 

Lukács Mihályné  

 

Kontor Gábor 7.o.of. 
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Megyei biológia és földrajz verseny 

 

Témahét: „Fenntarthatóság” (03.18.-

03.22..) 

 

Vályi Éva és Kontor Gábor 

 

Minden tanító az alsó 

tagozatban 

Április Témahét: 

5.és 6.o. Digitális témahét (04.8.-

04.12.) 

 

Városi költészetnapi verseny 

 

 

Alapműveleti Matematika Verseny-

kerületi 

 

 

 

FÖLD napi program 

 

Az Epreskerti Ált. Isk. által szervezett 

versenyeken való részvétel 

 

 

Atlétika verseny tankerületi tavaszi 

forduló 

 

 

Óvónők látogatásának megszervezése 

 

Szentmiklósi Miklós, Tamás 

Henrietta 

 

 

 

Tamás Henrietta, Jákóbné 

Szilágyi Éva 

 

Lukács Mihályné, Szima 

Beáta 

 

 

minden nevelő 

 

érintett szaktanárok 

 

 

 

Kontor Gábor, Jobbágy Sára 

Szandra 

 

 

Vályi Éva, 1. osztályos 

nevelők 

 

Május Bukásveszélyről való szülői tájékoztatás 

 

Nyílt órák szülők részére /Anyák napi/ 

 

Látogatás az óvodában 

 

 

Tornavizsga 

Osztályfőnökök 

 

Osztályfőnökök-szaktanárok 

 

Leendő első osztályt tanító 

nevelők 

 

Kontor Gábor, Jobbágy Sára 

Szandra, testnevelést tanítók 

Június Nemzeti összetartozás napja / 

megemlékezés/ 

 

Osztálykirándulás 

 

 

 

Osztályfőnökök 

 

 

Osztályfőnökök 
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Egyéb felelősök: 

Dekorációs tevékenység 

Helyszín Felelősök 

Kassai utca 16. Tamás Henrietta 

Irinyi utca 8.  Nagyné Kiss Etelka 

Irinyi utca 1. Szentmiklósi Miklós, 

Szalatyánné Szűcs Gyöngyi 

Kassai utca 5. Ujvárosiné Slifka Mariann, 

Tamás Henrietta 

Jobbágy Sára Szandra 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Létavértes,2018.09.03.                                                                                Vályi Éva 

                                                                                                           munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mérési-értékelési munkaközösség munkaterve 
2018/2019-es tanév 

Tagjai:  

 Magyar Jánosné 
 Ujvárosiné Slifka Mariann 
 Lukács Mihályné 
 Kontor Gábor 
 Szentmiklósi Miklós 

Lukács Mihályné: 5-8. évfolyam képviselője, informatikai feladatok, mérés, értékelés 

Ujvárosiné Slifka Mariann: 1-4. évfolyam képviselője, informatikai feladatok, DIFER mérés, értékelés 

Magyar Jánosné:  Adminisztrátori, feladatok, mérés, értékelés 

Kontor Gábor:  Szervezési feladatok, NETFIT mérés, értékelés 

Szentmiklósi Miklós: Munkaközösség vezetője; Informatikai feladatok, mérés, értékelés, összesítés, elemzés 

A munkaközösség feladatai: 

 Intézményi mérés-értékelés rendszerének működtetése 
 Alapkészségek fejlesztésének elősegítése 
 Önértékelési rendszer kidolgozásában való aktív részvétel 
 Évenkénti belső ellenőrzés. 
 Év eleji visszamérések elvégzése, kiértékelése. 
 Difer mérés elvégzése, értékelése. 
 Állóképesség mérés elvégzése, értékelése. 
 Az Országos kompetenciamérés elvégzése, kiértékelése. 
 Az Országos idegen nyelvi (angol) mérés elvégzése, kiértékelése. 
 Év végi mérések elvégzése, kiértékelése. 

A munkaközösség célja: 
 Használható, alkalmazható tudás megszerzésének segítése. 
 Kompetencia az élet minden területén 
 Gyermekközpontúságra való törekvés 
 A kompetencia alapú tudás megszerzésének segítése a lexikális ismeretanyag elsajátíttatása mellett. 
 Eredményes, hatékony nevelői munka elősegítése a rendelkezésre álló eszközök módszerek segítségével. 
 Eredményes, hatékony tanulás módszerének elsajátíttatására való törekvés 
 Felkészülés a helyi mérésekkel az Országos Kompetenciamérésre. 
 Az Országos kompetencia-és idegen nyelvi (angol) mérésen való megfelelő eredmény elérése. 
 A mérések következtetéseinek, eredményeinek beépítése a tanítás-tanulás folyamatába, az 

eredményesség érdekében. 

  



Időpont Betervezett 

feladat 
Osztály Felelősök Mérést, 

összesítést végzők 

Szeptember  
vége 
Október 
eleje 1.-5. 

Visszamérés 
előkészítése. 
Visszamérés. 

Intézményi 
önértékelési 
csoportban való 
részvétel. 

Matematika 5. o. 
49,2% 

Mérés-értékelés mk 
Ujvárosiné Slifka 
Mariann 

Szentmiklósi Miklós 

Összesítés: SzM 

Október 26-
ig. 

Október 22-
26. 

November 30. 

DIFER mérésben résztvevők, felmérése 

lejelentése a KIR - ben.  

(Kire gondolunk, kivel lehet probléma) 

Alapműveleti sebességmérés 

3.-4.-5.-6.-7.-8. osztályban. 

DIFER mérés elvégzése 

Mérés-értékelés mk 
vezetője 
Ujvárosiné Slifka 
Mariann 

Szaktanárok, 
Mérés-értékelés 
munkaközösség. 

Ujvárosiné Slifka 

Mariann 

Szentmiklósi Miklós 

Vályiné Pápai Viola  

igazgató 

Első osztályban tanító 

nevelők: Magyar Jné 

és Zsipi Ivett 

és Ujvárosiné Slifka 

Mariann 

November 23. 

November 23. 

Idegen nyelvi mérés (angol) 

adatlejelentés  

Kompetencia mérés lejelentése 

- Tanulói azonosító 

- Hátrányos illetve nem hátrányos 

helyzetűek 

- Év végi matematika jegy 

Mérés-értékelés mk és 
vezetője. 

Szentmiklósi Miklós; 

Osztálynapló alapján 

Magyar Jánosné, 

Kontor Gábor. 

Február 
Március 

Március 

Elemérésben való részvétel, majd az 

eredmények bemutatása. 

Alapműveleti sebességmérés 

3.-4.-5.-6.-7.-8. osztályban. 

Kompetencia-mérés eredményeinek 

letöltése 6.-8. o. 

Eredmények feldolgozása, 

Nevelőtestület tájékoztatása 

Fenntartó, nyilvánosság tájékoztatása 

Honlapon; Létavértesi Hírekben 

Kérdőívek jegyzőkönyvek interneten 

történő kitöltése 

Intézkedési terv készítése (szükség 

esetén) 

Mérés-értékelés mk 
tagjai. 

Mérés-értékelés mk 
vezetője: - SzM. 

Az Irinyi János Ált. Isk. 

Igazgatója:- Vályiné 

Pápai Viola 

Mérés-értékelés mk és  
vezetője: - SzM 

Szentmiklósi M, 
Magyar Jánosné, 
Ujvárosiné Slifka 
Mariann, Kontor 
Gábor. 



Időpont Betervezett 

feladat 
Osztály Felelősök Mérést, 

összesítést végzők 

Október- 
Április. 

Április. 

Január 9 – 
Április 26. 

Júni 1-Júni 15 

Készülés a kompetencia-mérésre 

(fejlesztő foglalkozások, óra eleje) 

6.-8. o-ban 

(Feladatlapok kiosztása) 

OM honlapról letölteni, kinyomtatni: 

Jelenléti ív;- Tanulói azonosító 

Felmérésvezetői jegyzőkönyv. 

Új feladatlapok beszerzése az év végi 

mérésekhez. (amennyiben megoldható a 

POK-tól) 

Országos Állóképesség mérés  

5.,6.,7.,8. osztályoknak. 

NETFIT eredmények feltöltése 

Szaktanárok;  

6-8.o-ban; 

Iskolánk nevelői. 

Mérés-értékelés mk 
tagjai 
Mérés-értékelés mk. 
vezetője 

Szentmiklósi Miklós 

Szentmiklósi Miklós 

Mérés-értékelés mk 
illetve szaktanárok. 

Szentmiklósi Miklós 

Kontor Gábor, Jobbágy 

Sára 

 Május 22. 

Május 29. 

Idegen nyelvi mérés (angol 6.-8. 
osztályokban). 

Országos  
Kompetenciamérés. 
6.-8.-o.-ban. 

Mérés-értékelés mk 

Mérés-értékelés mk és 
vezetője: SzM 

Magyar Jánosné; 

Kontor Gábor. 

6. o: -Lukács Mné, 

8. o: -Ujvárosiné S M; 

Kassai. u.16. Telephely  

vezetője: -SzM. 

Június 3.-7. 

Június 15-ig. 

Helyi év végi mérés: 

- Olvasás 1. o 
- Matematika 2. o 
- Matematika 3. o 
- Környezetismeret 4. o 
- Nyelvtan 5. o 
- Földrajz 7. o 

- Értékelés készítése:- Erősségek, 
gyengeségek, fejlesztendő terület. 

- Beszámoló készítése 
8. o félévi mérések értékelése írásbeli, 
szóbeli 
Év végi eredmények értékelése, 
összesítése 

Idegen nyelvi mérés eredményeinek 
előzetes javítása. 

Eredmények elküldése online. 

Mérés-értékelés mk 

Mérés-értékelés mk 
vezetője: 
Szentmiklósi Miklós 

Mérés-értékelés mk és  
vezetője: SzM 

SzM; Csuka Ágnes 

SzM 

SzM; Csuka Ágnes 

Mérés-értékelés 

munkaközösség. 

Hiányosságok a 2017/2018-as tanévben. 

 Újabb feladatlapok beszerzése az év végi helyi mérésekhez. A POK még nem készített mérési feladatlapokat, 

csak a tervezetben van meg. (Információ eredete: telefonos megbeszélés.) 

 Év végi mérések elmaradása: 1.;2.;3.;4. és 7.osztályban. 

Létavértes, 2018. 09. 03. 

 Szentmiklósi Miklós 

 Mérés-értékelés munkaközösség vezető 



 

 

 

 

 

 

DÖK MUNKATERV 
 

 

 

2018/2019-es tanév 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Ujvárosiné Slifka Mariann 

 

 

Létavértes, 2018. szeptember 01. 

 



A DÖK-ről: 

 Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. Jogvédelmi 

funkciója mellett azonban fontos szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. Tervszerű 

program kialakításával fogalmazzuk meg működésünk főbb irányelveit. A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, 

változatosabbá teszi a diákéletet. Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok 

kitűzésével tervezzük. 

  Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a diákok ismerjék és 

tudják alkalmazni a tanulói, a diák-önkormányzati jogokat. A jogok ismeretén túl tisztában kell lenni azzal 

is, melyek a diákönkormányzat feladatai az iskolánkban. 

   A Törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban az iskolai élet és 

programszervező szerepe érvényesül leginkább.  

A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá 

tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményhez 

juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat. Iskolánkban a diákönkormányzat 

egy belülről építkező szervezet. Élén a mindenkori, a DÖK-képviselők által megválasztott Diákelnök áll. Az 

ő irányításával dolgozik a Diáktanács, amelyben a 4. évfolyamtól kezdve minden osztály minimum 2 taggal 

képviselteti magát. Az iskolai Diákönkormányzat munkáját tehát a Diáktanács irányítja, munkáját az 

igazgató által megbízott pedagógus Ujvárosiné Slifka Mariann koordinálja.  

 

Célunk: 

 A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A tanévet akkor tekinthetjük 

sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új 

elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat. Innovációra törekvés. 

 Az ÖKO iskolai program hatékony megvalósítása érdekében bekapcsolódunk iskolánk 

környezetnevelési programjába. 

 

 Részt kívánunk vállalni a témahetek lebonyolításában, akár önálló programokkal is.   

 

 Az alsó és felső tagozatos diákok szabadidős programjainak összehangolása, egységes éves 

munkaterv elkészítése, a rendezvények programjainak közös tervezése. 

 

 Maradandó élmények biztosítása diákjaink számára. 

 

 Feladattudat kialakítása a diákok körében. 

 

 

 

 



Hiányosságokból fakadó célkitűzések, fejlesztésre váró feladatok: 

 A rendezvények utáni tanulói visszajelzések kérése, és megbeszélése a diáktanáccsal, 

élménybeszámolók kihelyezése a DÖK-ös faliújságra. 

 

 A DÖK-ös faliújságunkon céltudatosabb, élményszerűbb használata. 

 

 A DÖK  megválasztott diáktagjai véleményének hangsúlyosabb figyelembe vétele, nagyobb teret 

adni a gyerekeknek a diákönkormányzati munkában./ Javaslataik figyelembe vétele/ 

 

 

 

DÖK PROGRAMTERVE 

 

Időpont Esemény Felelős 

Szeptember Az osztályok DÖK képviselőinek 

megválasztása a 4-8. évfolyamokon 

Alakuló ülés: feladatok 

megbeszélése; munkaterv 

elfogadása 

Ujvárosiné Slifka Mariann, 

Diákelnök, Osztályfőnökök 

Október Állatok világnapja –

természetfilmek megtekintése 

 

 

 

Tökfaragó verseny osztályonként. 

 

 

 

Boszorkánypéntek/Halloween-

party/ 

 

 

 

Ujvárosiné Slifka Mariann, 

Osztályfőnökök 

 

 

 

Tamás Henrietta, Ujvárosiné Slifka 

Mariann 

 

 

Némethné Csuka Ágnes 

Ujvárosiné Slifka Mariann, 

DÖK tagok, Osztályfőnökök 

November Osztályok közötti foci bajnokság 

beindítása a felső tagozat számára 

 

 

Alsó tagozat: Sportdélután 

 

 

Márton napi lámpás felvonulás 

 

 

 

Mézes reggeli 

 

 

Kontor Gábor 

 

 

 

Szima Beáta 

 

 

Ujvárosiné Slifka Mariann, 

Szalatyánné Szűcs Gyöngyi 

 

 

Ujvárosiné Slifka Mariann 

 

 



 

Adventi gyertyagyújtás 

 

 

Nagyné Kiss Etelka, Jákóbné Szilágyi 

Éva 

December Adventi gyertyagyújtás 

 

 

 

Mikulásjárás-Mikulás diszkó alsó 

és felső tagozat  

 

 

 

 

Mozi és színházlátogatás. 

A kivilágított Debrecen 

megtekintése  

 

 

 

Városi és iskolai karácsonyi 

ünnepségen való részvétel. 

 

Nagyné Kiss Etelka 

 

 

 

Ujvárosiné Slifka Mariann,  

Szentmiklósi Miklós,  

Osztályfőnökök 

 

 

 

Jákóbné Szilágyi Éva, 

Ujvárosiné Slifka Mariann 

 

 

 

 

Ujvárosiné Slifka Mariann, 

Osztályfőnökök , DÖK tagok 

Január A Diákönkormányzat munkájának 

féléves értékelése.  

 

 

Debreceni „korcsolyatúra” 

 

DÖK tagok, 

Ujvárosiné Slifka Mariann  

 

 

Jobbágy Sára 

Ujvárosiné Slifka Mariann 

 

 

Február A farsangi mulatság előkészítése, 

lebonyolítása 

Téma: „Azok a 80-as évek, azaz 

Nagy Retro Parti Irinyi módra” 

 

Ujvárosiné Slifka Mariann, 

Jobbágy Sára, 

Kontor Gábor 

DÖK tagok 

Dekorálás:  

Tamás Henrietta, 

Zsipi Ivett, 

Diákelnök, 

Osztályfőnökök  

 

Március Nőnapi kedveskedés 

osztályonként  

 

 

 

Megemlékezés a „Víz 

világnapjáról” 

Alsó tagozat: osztály szinten 

 

 

 

Diáktanács fiú tagjai, 

Szentmiklósi Miklós 

 

  

 

Lukács Mihályné 

Osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tojásfa állítás, tojáskereső verseny 

az arborétumban 

 

 

 

Ujvárosiné Slifka Mariann,  

Tamás Henrietta, 

Osztályfőnökök, 

Április Április 22. Föld napja. 

Virágosítás megszervezése a vértesi 

részen. 

„Hozz egy virágpalántát” 

 

 

Irinyi Ki mit tud ? szervezése 

Ujvárosiné Slifka Mariann, 

Lukács Mihályné, Osztályfőnökök, 

DÖK tagok 

 

 

 

Ujvárosiné Slifka Mariann 

Diákelnök 
 

Május Irinyi megemlékezés 

 

 

 

 

Gyereknapi kerékpártúra 

Osztályfőnökök Diákelnök, 

Ujvárosiné Slifka Mariann, 

 

 

Ujvárosiné Slifka Mariann, 

Kontor Gábor, 

Osztályfőnökök 

Június Irinyi hét megszervezése és 

lebonyolítása  

Ki mit tud? 

 

 

 

 

 

Pedagógus napi megemlékezés 

irányítása. 

 

 

 

 

 

Éves munkánk értékelése 

 

 

 

 
 

Ujvárosiné Slifka Mariann,  

Tamás Henrietta, 

Diákelnök, 

Osztályfőnökök, 

Iskolavezetés 

 

 

 

Diákelnök, 

Dráma szakkör, 

Jákóbné Szilágyi Éva, 

Ujvárosiné Slifka Mariann 

 

 

 

DÖK tagok, 

Ujvárosiné Slifka Mariann 

 

 

 

Létavértes, 2018. szeptember 1.  Ujvárosiné Silfka Mariann 

  DÖK segítő pedagógus 
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Készítette: 
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iskolai gyermekvédelmi felelős 
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AZ ISKOLAI GYERMEKVÉDELEM CÉLJA 

 

Az iskolai gyermekvédelem célja a gyermek, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzése. Feladatunk az észlelt probléma feltárása, jelzése a gyermekjóléti szolgálat, illetve 

a járási gyámhivatal felé, valamint segítségnyújtás a probléma megszüntetése érdekében. 

A különböző szakemberekkel való együttműködés révén igyekszünk hozzájárulni a hátrányos 

helyzetű gyerekek tanulmányi lemaradásának csökkentéséhez, a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzéséhez. 

 

TANULÓKRA VONATKOZÓ ADATOK 

A hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók osztályonkénti 

megoszlása a 2018/19. tanévben (2018. aug. 28-i állapot) 

OSZTÁLY HH HHH 

1. 1 7 

2. 1 3 

3. 2 6 

4. 3 8 

5.   3 8 

6. 2 11 

7. 5  6 

8. 2   4 

 

Alsó tagozatban: 7 HH, 24 HHH, öszesen 31 fő 

Felső tagozatban: 12 HH, 29 HHH, összesen 41 fő 

Iskolánkban összesen 19 HH, 53 HHH tanuló van. 



Az iskola tanulóinak száma 168 fő, így a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

az iskola létszámának 42%-át teszik ki. (Ez a 2018. aug. 29-i állapot). 

Az ezt megelőző, 2017/18-as tanévben iskolánkban 176 tanuló volt. Az étkeztetést illetően a 

176 tanuló közül gyermekvédelmi kedvezményben 88 tanuló, 50%-os kedvezményben 26 fő 

részesül. Tartósan beteg 6 fő. 100%-ot fizet 56 tanuló. 

 

Iskolánk védelembe vett tanulói:  

Radócz Henrietta 1. osztály 

Kiss Paula 2. osztály 

Radócz Levente 2. osztály 

Radócz Veronika 4. osztály 

Radócz Mátyás 5. osztály 

Szabó Albert 6. osztály 

Biró Roland 6. osztály  

 

A tanév folyamán 31 főre kell kiemelten odafigyelnünk (hiányzás, higiénia, csellengés, egyéb 

okok miatt): 

Alsó tagozat: 13 fő 

Felső tagozat: 18 fő  

 

KIEMELT FELADATOK 

 

a) Iskolai hiányzások csökkentése 

b) Egészséges életmódra nevelés  

c) Fejtetvesség alacsony szinten tartása 

d) Speciális igényű tanulók tanulmányi munkájának segítése 

e) Szülőkkel való kapcsolatok ápolása 

f) A kialakult jó együttműködés fenntartása a munkánkat segítő szervezetekkel  



 

A 2018/2019-ES TANÉV KIEMELT FELADATAI ISKOLÁNKBAN 

 

 

KIEMELT 

FELADATAINK 

INDOKLÁS FELELŐS HATÁRIDŐ 

Iskolába járási 

fegyelem javítása, az 

iskolai mulasztások 

számának csökkentése 

– az igazolt iskolai 

mulasztásokat is 

beleértve 

 

A sok hiányzás miatt 

több tanulónak 

osztályozó vizsgát 

kellett tennie félévkor, 

évvégén is. Ezért e 

tanév kiemelt feladata 

a rájuk való még 

fokozottabb 

odafigyelés, a szülővel 

való még szorosabb 

kapcsolattartás annak 

érdekében, hogy a 

hiányzásokat, az 

előforduló igazolatlan 

mulasztásokat is 

visszaszorítsuk, 

megszüntessük.  

A helyi körzeti 

orvossal való 

kapcsolatfelvétel. 

osztályfőnökök 

gyermekvédelmi 

felelős 

 

 

 

 

 

 

 

 

igazgató 

 

Első szülői értekezlet 

ill. tanév közben 

folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. szeptember 

A tanulók személyi, 

testi higiéniájának 

javítása, védőnővel és 

szülői házzal való 

hatékonyabb 

együttműködésre 

törekvés 

 

Tanulóink személyi 

higiéniáját illetően 

továbbra is vannak 

hiányosságok. Ennek 

megszüntetése 

érdekében törekednünk 

kell a védőnővel és a 

szülői házzal való 

szorosabb 

együttműködésre. Az 

iskolai védőnőt a 

megszokott ellenőrző 

tevékenysége mellett 

felkérjük felvilágosító 

órák megtartására. 

osztályfőnökök 

testnevelést tanító 

nevelők 

védőnő 

gyermekvédelmi 

felelős 

folyamatosan 



Utcán való csellengés 

veszélyei, 

rendőrséggel és a 

közterület felügyelővel 

való kapcsolatfelvétel 

Az esti órákban elég 

sok iskolás korú, 

lézengő 

tanítványunkkal 

találkozhatunk az 

utcán. 

osztályfőnökök 

rendőrség 

közterület felügyelő 

gyermekvédelmi 

felelős 

 

I.  félév 

 

folyamatosan 

Internet- és 

mobiltelefon, 

közösségi média 

használatának 

veszélyei, internetes 

zaklatás elleni 

figyelemfelhívás 

 

A gyerekek körében is 

egyre elterjedtebb a 

mobiltelefon és ezzel 

együtt az internet és a 

közösségi oldalak 

túlzott használata, ami 

számtalan veszélyt 

rejthet magában. 

 

informatika tanár 

szaktanárok 

osztályfőnökök 

 

I.  félév 

 

folyamatosan 

Lemorzsolódás 

veszélyének 

csökkentése 

Törekedni kell a 

tanulók 

zökkenőmentes 

továbbhaladásának 

biztosítására 

iskola valamennyi 

pedagógusa 

 

folyamatosan 

Bántalmazás, 

agresszió 

elszaporodásának 

visszaszorítása 

Egyre több esetben 

hallani gyerek-gyerek, 

ill. gyerek-felnőtt közti 

konfliktus agresszív 

kimenetelű 

megoldásáról 

 

osztályfőnökök 

 

gyermekvédelmi 

felelős 

 

 

folyamatosan 

 

 

Kiemelt feladataink mellett természetesen nem feledkezünk meg a szokásos gyermekvédelmi 

teendőinkről sem. A munkaterv megvalósítása érdekében számítok minden munkatársam 

segítségére, közreműködésére, hisz célt csakis közösen tudunk elérni ezen a területen.  

 

Létavértes, 2018. szeptember 3. 

 

 

 Tóthfalusiné Bubrik Beáta 

 iskolai gyermekvédelmi felelős 


