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1. A 2017-2018-as 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



14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről.



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



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának
tanévkezdést támogató szakmai kiadványa a 2017/2018. tanévre.
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2. Helyzetelemzés
2.1.

Személyi feltételek

2.1.1. Pedagógusok
A 2017/2018-as tanévben a nevelőtestület összetétele a következő:
19,3 pedagógus álláshely van, mely magában foglal egy iskolai könyvtáros tanári
státuszt és az óraadókkal betöltött üres álláshelyet. Szakos ellátottságunk 100%-os,
melyet úgy tudunk biztosítani, hogy a történelem tantárgyat óraadó pedagógus tanítja a
7-8.

évfolyamon.

Hiányszak

iskolánkban

az ének,

melynek

megoldására

a

Berettyóújfalu Tankerületi Központ az Arany János Általános Iskolában alkalmazott
ének szakost rendeli ki iskolánkba heti 5 órában. Gyógypedagógusi feladatok és az
úszásoktatás ellátása szintén óraadó bevonásával megoldott.
1 diplomások száma:
2 vagy több diplomás:

7 fő
10 fő

1 testnevelő tanári álláshely, valamint

0,3 tanító- angol műveltségterülettel

meghirdetés alatt. Az órák ideiglenesen sikeres pályáztatás idejéig szétosztásra
kerültek az egyenletes terhelést figyelembe véve a pedagógusok nevelő-oktató
munkával lekötött munkaidejében. Így egy főnek, az angol szakos pedagógusnak éves
szinten heti 3 túlórája keletkezett.
Az iskola adminisztrációs feladatait egy fő iskolatitkár látja el. A rendszergazdai
feladatok ellátásra 0,5 álláshely meghirdetésre került.
A technikai dolgozók (9 fő) munkáltatója az intézmény üzemeltetőjeként Létavértes
Város Önkormányzata képviseletében Menyhárt Károly polgármester.
Nevelőtestületre vonatkozó adatok:
Ssz.

A pedagógus neve

Tanított tárgyai

1.

Vályiné Pápai Viola

2.

Katonáné Szabó Csilla

magyar nyelv és
irodalom
alsó tagozat

3.

Magyar Jánosné

alsó tagozat

Óraszáma
6
8
23,5

3

Egyéb
megbízatása
igazgató
igazgatóhelyettes,
szakszervezeti
bizalmi
DÖK-segítő
pedagógus,

Ssz.

Tóthfalusiné Bubrik
Beáta
Ujvárosiné Slifka
Mariann
Nagyné Kiss Etelka
Kissné Frank Csilla

alsó tagozat

24

Egyéb
megbízatása
osztályfőnök

alsó tagozat, fejlesztő
pedagógus
alsó tagozat
alsó tagozat

25

osztályfőnök

alsó tagozat, biológia
alsó tagozat

23
23,5

10.

Vályi Éva
Csizmaziáné Török
Boglárka
Szentmiklósi Miklós

11.
12.

Némethné Csuka Ágnes
Jákóbné Szilágyi Éva

13.

Tamás Henrietta

14.

Lukács Mihályné

15.

Kontor Gábor

16.

Szatmári Károlyné

17.

Debreceni-Borók
Szilvia

könyvtáros tanár

18.

Szabó Mónika (óraadó)

történelem

Somogyi Ferenc
(óraadó)
Zákányné Bogyó Anikó
(kirendelt nevelő)
X.Y. (meghirdetés alatt
1 álláshely – testnevelő
tanári)

gyógypedagógiai
fejlesztő foglalkozás
ének-zene, tánc és
dráma
testnevelés és sport,
úszásoktatás
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Z.Zs. (meghirdetés alatt
0,3. álláshely – tanítóangol
műveltségterülettel

angol nyelv 5.
osztályban

6

4.
5.
6.
7.
8.
9.

19.

0,3

A pedagógus neve

Tanított tárgyai

informatika, fizika,
testnevelés
angol nyelv
magyar nyelv és
irodalom
történelem, etika/hit- és
erkölcstan, vizuális
kultúra
matematika, kémia
természetismeret,
földrajz, testnevelés és
sport
matematika, technika és
életvitel

4

Óraszáma

23
23

26
26 + 3 túlóra
24

gyermekvédelmi
felelős
osztályfőnök
osztályfőnök
mk.-vezető,
osztályfőnök
KT-tag

23

osztályfőnök

24

KT-elnök, mk.vezető
osztályfőnök

25,5
24

DÖK-segítő
pedagógus,
osztályfőnök

7 tanítási
óra+7 önálló
tanulás +10
könyvtári
foglalkozás
4

5
23

Sikeres pályázatig
felosztva, illetve
Nagy Károly
alkalmazása
óraadóként
Sikeres pályázatig
Némethné Csuka
Ágnes látja el.

Munkaközösségek
A munkaközösség neve

A munkaközösség vezetője

Szakmai munkaközösség

Lukács Mihályné

Mérés-értékelési
munkaközösség

Szentmiklósi Miklós

2.1.2.

A munkaközösség tagjai
Csizmaziáné Török Boglárka
Debreceni-Borók Szilvia
Jákóbné Szilágyi Éva
Katonáné Szabó Csilla
Kissné Frank Csilla
Kontor Gábor
Magyar Jánosné
Nagyné Kiss Etelka
Némethné Csuka Ágnes
Szatmári Károlyné
Szentmiklósi Miklós
Tamás Henrietta
Tóthfalusiné Bubrik Beáta
Ujvárosiné Slifka Mariann
Vályi Éva
Vályiné Pápai Viola
Csizmaziáné Török Boglárka
Kontor Gábor
Magyar Jánosné
Némethné Csuka Ágnes
Vályiné Pápai Viola

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők
A pedagógiai munkát közvetlenül segítők körében csupán az iskolatitkárt
sorolhatjuk intézményünk esetében. Pedagógiai asszisztensi státusszal
nem

rendelkezünk.

Bár

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.
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.
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2.1.3. Tanulókra vonatkozó adatok összehasonlító táblázata

Megnevezés
tanulólétszám
magántanuló
Tanulócsoportok
száma
Iskolaotthonos
formában tanulók
száma
Egész napos oktatási
formában tanulók
száma
Étkezést
igénybevevők:
napközis foglalkozást
igénybevevők
Hátrányos helyzetű
tanulók száma
Veszélyeztetett
tanulók száma
Halmozottan
hátrányos tanulók
száma
Kedvezményre
jogosultak száma
(tankönyv, étkezés)
SNI-s tanulók száma
Egy tanulóra jutó
igazolt napok száma
Egy tanulóra jutó
igazolatlan napok
száma
Mulasztás miatt
osztályozó vizsgát tett
tanulók száma
Évismétlésre bukottak
száma
Pótvizsgára bukottak
száma

20132014-es
tanév végi

20142015-ös
tanév végi

20152016-os
tanév végi

20162017-es
tanév végi

20172018-as
tanév eleji

170

172

175

172

179

2

-

1

1

-

8

8

8

8

8

68

47

24

39

88

133

172

179

164

170

173

171

179

57

36

18

96

62

10

24

14

10

13

9

13

15

54

55

63

133

141

144

147
(TK)

179
(TK)

8

7

6

5

6

12,48

14,2

11,4

11,36

-

0,15

0,3

0,14

0,12

-

5

4

2

3

-

5

3

3

2

-

0

1

2

5

-

6

-

-

61

-

-

71

Magatartási átlag

4,25

4,3

4,27

4,29

-

Szorgalmi átlag

3,73

3,8

3,79

3,75

-

Tanulmányi átlag

3,86

3,9

3,77

4,02

-

Kitűnők száma

23

21

19

18

-

Jelesek száma

5

9

33

15

-

Tanév közben érkező
tanulók száma

2

2

1

7

-

1

6

3

5

-

9

7

7

4

-

11

5

7

-

-

5

5

-

-

7

6

5

10

-

7

-

9

8

-

-

-

11

8

-

-

8

11

11

17

10

17

-

10

16

9

-

-

19

17

-

-

15

19

-

14

14

26

17

-

-

10

14

27

-

-

-

13

12

-

-

-

8

13

Tanév közben távozó
tanulók száma
Erkölcstant tanulók
száma 1. osztály
Erkölcstant tanulók
száma 2. osztály

-

Erkölcstant tanulók
száma 3. osztály

-

Erkölcstant tanulók
száma 4. osztály

-

Erkölcstant tanulók
száma 5. osztály

-

Erkölcstant tanulók
száma 6. osztály

-

Erkölcstant tanulók
száma 7. osztály
Erkölcstant tanulók
száma 8. osztály
Hit- és erkölcstant
tanulók 1. osztály

-

Hit- és erkölcstant
tanulók 2. osztály

-

Hit- és erkölcstant
tanulók 3. osztály
Hit- és erkölcstant
tanulók 4. osztály
Hit- és erkölcstant
tanulók 5. osztály

-

Hit és erkölcstant
tanulók 6. osztály
Hit- és erkölcstant
tanulók 7. osztály
Hit- és erkölcstant
tanulók 8. osztály

-

-
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Osztályokra vonatkozó adatok

Osztályok
1. osztály
(egész napos
oktatás)
2. osztály
(egész napos
oktatás)
3. osztály
(egész napos
oktatás)
4. osztály
(egész napos
oktatás)
5. osztály
(egész napos
oktatás)
6. osztály
(egész napos
oktatás)
7. osztály
(egész napos
oktatás)
8. osztály
(egész napos
oktatás)
Összesen

Tényleges
létszám

Számított
létszám

SNI-s
tanulók

BTM-s
tanulók

HHH-s
tanulók

HH-s
tanulók

21 fő

21 fő

-

1 fő

7

-

16 fő

16 fő

-

2 fő

8

2

22 fő

22 fő

-

5 fő

10

2

25 fő

25 fő

-

4 fő

11

3

24 fő

28 fő

3

5 fő

10

1

27 fő

27 fő

-

3 fő

9

4

20 fő

20 fő

-

3 fő

6

1

24 fő

28 fő

3

3 fő

10

1

179 fő

187 fő

6 fő
(3 %)

26 fő
(14 %)

71 fő
(39,6 %)

14 fő
(7,8 %)
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2.2.

Tárgyi feltételek

Helye

Irinyi u. 8. sz.

Kassai u. 16.
sz.

Kassai u. 5.
sz.

Irinyi u. 1. sz.

Kassai u. 8.
sz.

Tantermek
Csoportszobák
Osztályok
száma
5 osztályterem,
1-5 oszt.
1 informatika
5 csoport
és nyelvi órák
tartására
alkalmas
szaktanterem
1
(étkező és
tálaló konyha)
Kiállítóterem
és konferencia
terem,
arborétum
3 osztályterem
6-7-8. oszt.
1 term.tud.
2 csoportnak
szaktanterem
du. napközis
foglalkozás
1 táncterem
csoportbontásos
1 rajz és ének
órák:
szaktanterem
rajz és ének
1
tanórák,
2
csoportszoba,
fejlesztő
1 fejlesztő
foglalkozások
szoba
1-8 évfolyam
számára
Informatika
3-8 osztályig
szaktanterem,
szakórákon
fiú technika,
leány technika
szaktantermek,
csoportszoba
Tornaterem,
1-8 osztályig
sportpálya,
szakórákon
könyvtár
-

Kihasználtság
Egész napos
oktatás,
múzeumpedagógiai
foglalkozások,
képzések,
rendezvények,
szabadtéri órák és
erdei iskolai
foglalkozások.
16 óra után
szakkörök.
Egész napos
oktatás, 16 óra
után szakkörök.
Délelőtt tanórák,
hit- és erkölcstan
órák, délután
szakkörök,
népitánc
felzárkóztatók,
fejlesztő
foglalkozások.
Délelőtt tanórák,
délután szakkör,
internethasználat,
hit-és erkölcstan
órák.
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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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. Szociális helyiségek teljes felújítása- csempézés,
csaptelepek, zuhanytálcák. Folyamatos beázások, leázás miatt indokolt az
épület lapostetőjének korszerűsítése valamint belső nyílászáróinak
cseréje.

2.

Irinyi u. 1. szám alatti épületnél belső ajtócserék.

3.

Kassai u. 16. előszobájának, mosdóinak felújítása, épületből való
megközelítése, 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.

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. A szertár felelősei: Lukács
Mihályné és Szentmiklósi Miklós. Az egyéb tantárgyakhoz kapcsolódó
szemléltető eszközök, taneszközök ugyanebben az épületben másik helyiségbe
találhatók. Felelősök 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 Csizmaziáné Török
Boglárka alsós tanítók.
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3. Nevelő-oktató munka kiemelt feladatai
a 2017/2018-as tanévben

A 2016-2017-es tanév nevelő-oktatómunkájának értékelése során a
munkaközösségi, a diák-önkormányzati és a gyermekvédelmi beszámolók, valamint
az év végi értekezleten hozzászóló pedagógusok véleménye, a tanévkezdő
kiadványban meghatározottak
alapján a következő gyengeségeket, vagyis
fejlesztendő területeket határozzuk meg:

A további fejlesztés lehetőségei a
tanévben

Pedagógiai célkitűzések

Oktatási feladatok, tehetséggondozás, egyéni fejlesztés területén
Egyenletesebb, a tanév során időarányosan
megoszló versenyszervezés.
Kompetencia alapú készségek fejlesztése
érdekében mérési eredmények hangsúlyosabb
beépítése a tervezési dokumentumokba és a
mindennapi gyakorlatba.
Szóbeli véleményalkotás, kifejezőkészség
fejlesztése különösen a felső tagozatosok
esetében.
Mérési eredmények és félévi, év végi tanulói
értékelések összhangjának megteremtése
Alapműveleti sebességmérés gyakorlatának
megszilárdítása.
Természettudományos tantárgyak átlagának
javítása (fizika, kémia, földrajz)

Munkatervi ütemezés szerinti és iskolai
mesemondó verseny megvalósítása az 1.
félévben.

A gyakorlatbeli megvalósítás ellenőrzése.

Folyamatosság biztosítása.
Ebben a tanévben szükséges különösen a
matematika tantárgynál az alapműveleti
sebesség-mérés eredményeinek
figyelembe vételével.
Folyamatos gyakorlás és fejlesztés
szükséges, különösen szorzás
tekintetében és a 3. osztályban tapasztalt
alapműveleti bizonytalanság miatt.
Földrajz és matematika tantárgyak
tekintetében fejlesztendő.

Informatika tantárgyhoz kapcsolódó
könyvtárhasználat bővítése.

A tanmenet szerint folyamatosan.

Digitális kompetenciák fejlesztése.

Szinten tartás, fejlesztés, online
versenyekbe való kapcsolódással.

Tanuló terhelés csökkentése 1-2. évfolyamokon
30+15 perces óraszervezéssel, rugalmas
tanmenetek alkalmazása.
Témahetekhez való kapcsolódás:
o alsó tagozaton fenntarthatósági,
környezettudatosság témahete
o 5-6. évfolyamon digitális témahét
o 7-8. évfolyamon pénzügyi és vállalkozói
témahét.
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Szükség esetén továbbra is alkalmazandó

Ismételt kapcsolódás.

A további fejlesztés lehetőségei a
tanévben

Pedagógiai célkitűzések

Nevelési terület, lemorzsolódás csökkentése, esélyegyenlőség biztosítása területén
tanulási hátrányok csökkentése
lemorzsolódás csökkentése
Személyi higiénés terület fokozottabb nyomon
követése a védőnő bevonásával.
Káros szenvedélyek hatásaira való
figyelemfelhívás (könnyű drogok, dohányzás)
külsős szakemberek bevonásával.
Udvarias viselkedés szabályainak
továbbfejlesztése (köszönés, hangnem, stílus).
Iskolába járási fegyelem javítása, hiányzások
számának csökkentése .

tantárgyi felzárkóztatók, gyógypedagógus
és fejlesztőpedagógus vezetésével egyéni
fejlesztő foglalkozások további szervezése
lemorzsolódást megelőző korai jelző-és
pedagógiai támogató rendszerbe való
adatszolgáltatás
Folytatása szükséges.
Szülők bevonásával kibővítve folytatni
szükséges.
Folyamatosan szükséges.
A rendelkezésünkre álló eszközök
hatékony kihasználása továbbra is. Napi
kapcsolattartás a család- és gyermekjóléti
szolgálat munkatársaival.

Pedagógusok tanórán kívüli munkájával kapcsolatos területek
Tanórai balesetek csökkentése elsősorban
testnevelés órán.
Pedagógiai Programban meghatározott tantárgyi
osztályzatok számának egyenletes megoszlása
havi szinten.
Adminisztrációs tevékenység határidejének
pontosabb betartása.

Megelőző intézkedések továbbra is
szükségesek.
Kis óraszámú tantárgyak esetében még
nagyobb következetesség szükséges,
ellenőrzendő területként kezelendő.
Tökéletesítés.
Hírek, képes beszámolók frissítése
továbbra is szükséges.

DÖK tevékenység publikálása.

Intézményünkben az ének-zene tanítás áttanítással oldódik meg. Saját ének-zene szakos
pedagógusa nincs az iskolának, ezért iskolai kórus nem működik.
Szakmai ellenőrzésekkel, tanfelügyelettel kapcsolatos feladatok a tanévben:
Pedagógiai Önértékelési Csoport működésének
Újabb önértékelések lebonyolítása.
folytatása.
Intézményi Önértékelési Programnak megfelelő
A nevelők 20 %-ának értékelése
feladat végrehajtása és az éves terv elkészítése. szükséges.
Felkészülés a pedagógus-minősítő eljárásra
Minősítési eljárások feltételeinek
(beválasztott személy: Magyar Jánosné ped/IImegteremtése, lefolyásának segítése.
be; Szentmiklósi Miklós ped/II-be.)
Intézményünket a 2017-2018-as tanévben tanfelügyeleti ellenőrzés semmilyen szinten nem
érinti.
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Pályázatokból adódó szakmai feladatok:
Pályázat azonosítója, témája
Digitális

TIOP1.1.1-12/1-2012-0001eszközök beszerzése
„Határtalanul”
támogatása

tanulmányi

kirándulás

„Határtalanul” tanulmányi kirándulás
Erzsébet élménytábor
EFOP-4.1.3-17 Az állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást segítő
tereinek infrastrukturális fejlesztése + Kassai
u. 16. sz. alatti épület mosdójának felújítása.

Megvalósítandó feladatok és
felelősök
ENYÍR- felületen való folyamatos
adatellenőrzés, adatfeltöltés
Felelős: Szentmiklósi Miklós
Pénzügyi elszámolás és szakmai
beszámoló készítése
Felelős: Vályiné Pápai Viola, Szatmári
Károlyné
Új pályázat készítése,benyújtása
Felelősök:Vályiné Pápai Viola, Kontor
Gábor
Új pályázat írása, benyújtása
Felelősök:Vályiné Pápai Viola,Vályi
Éva
Kapcsolattartás, adatszolgáltatás a
tankerület szakemberei felé,
munkaszervezés a Kassai u.16. sz.
alatti épületben.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
A Nkt.80.§(9) bekezdése alapján a 2017-2018-as tanévben
értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai
edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak –
kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő
2018. január 09. és 2018. április 27. között kell megszerveznünk.

országos mérésállapotának és
az 1-4 évfolyam
tanulók esetében

Országos kompetenciamérés
Az általános iskola igazgatója a NKT 80 § (1) alapján a 2016-2017. tanévben, és a
korábbi tanévekben megszervezett országos alapkészség, képességmérésről a
Hivatal által feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi adatok alapján, feladatellátási 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
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az igazgató 2018. június 10-ig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének
figyelembe vételével 2018. június 30-ig véglegesíti és megküldi fenntartójának.
A 2017/2018. tanévben a szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődését az
általános iskolában 6. és 8. évfolyamon 2018. május 23-án kell lebonyolítani.
Angol idegen nyelvi mérés
6. és 8. évfolyamon 2018. május 16-án végezzük az OH által szervezett írásbeli
idegen nyelvi mérést.
Diagnosztikai fejlődés vizsgálat
Az alapkészségek fejlesztésének hangsúlyosabb támogatása érdekében 2017.
október 13-ig az illetékes tanulók körének felmérése.

3.1.

A tanév rendje
Szorgalmi idő

A 2017/2018.tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek
és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma
száznyolcvan nap.
Szünetek
Őszi szünet: 2017. október 30-tól 2017. november 03-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017.
november 06. (hétfő).
Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018.
január 03. (szerda).
Tavaszi szünet: 2018. március 29-től 2018. április 03-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április
04. (szerda).
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Tanítás nélküli munkanapok:

Időpont

Rendezvény

Felelősök

Testvériskolai szakmai nap a
Debreceni Epreskerti Általános
Iskola nevelőtestületével közösen.

Vályiné Pápai Viola

2017. október 20.
(péntek)

Az E-napló bevezetésével
kapcsolatos nevelőtestületi
továbbképzés.

Vályiné Pápai Viola

2018. február 05.
(hétfő)

Félévi értekezlet

Vályiné Pápai Viola

2018. április 04.
(szerda)

Tankerületi szakmai nap

Vályiné Pápai Viola

2018. május 02.
(szerda)

Pályaorientációs nap

2018. június 04.
(hétfő)

DÖK - nap

2017. szeptember 29.
(péntek)

Szentmiklósi Miklós

Katonáné Szabó Csilla
Vályiné Pápai Viola
Lukács Mihályné
Szatmári Károlyné
Magyar Jánosné

Munkanap áthelyezések
- 2018. március 15.
2018. március 10. (szombat) munkanap, március 16. (péntek) pihenőnap.
- 2018. május 01.
2018. április 21 (szombat) munkanap, április 30 (hétfő ) pihenőnap.
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3.2.

►

Értekezletek

Nevelőtestületet érintő
Időpont

Rendezvény

2017. augusztus
30. (szerda)

Tanévnyitó értekezlet

2018. január 24
(szerda)

Félév előtti osztályozó értekezlet

2018. február 05
(hétfő)

Félévi értekezlet

2018. június 12.
(kedd)

Tanév végi osztályozó értekezlet

2018. június 27.
(szerda)
2018. június 28.
(csütörtök)

Munkaközösségek beszámolója
Tanévzáró értekezlet

Felelősök

Vályiné Pápai Viola ig.
Katonáné Szabó Csilla
ig.h.
munkaközösség-vezetők:
Lukács Mihályné
Szentmiklósi Miklós
DÖK segítők:
Magyar Jánosné
Szatmári Károlyné
Gyermekvédelmi felelős:
Kissné Frank Csilla
Vályiné Pápai Viola ig.
osztályfőnökök
Vályiné Pápai Viola ig,
Katonáné Szabó Csilla
ig.h.
munkaközösség-vezetők,
DÖK segítők,
gyermekvédelmi felelős
Vályiné Pápai Viola ig.
osztályfőnökök
Vályiné Pápai Viola ig.
Lukács Mihályné
Szentmiklósi Miklós
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
tudható témák megbeszélésére.
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o Szülőket érintő szülői értekezletek
Többéves hagyományainkat követve a tanév eleji szülői értekezleteket tagozatonként
szeptember 3. hetében tartjuk:
Alsó tagozatos osztályok szülei számára:
szeptember 25. (hétfő) 17 óra
Helye: Irinyi u. 8. sz. alatti iskolaépület
Felső tagozatos osztályok szülei számára:
szeptember 26. (kedd) 17 óra
Helye: Kassai u. 16. sz. alatti iskolaépület
Félév utáni szülői értekezletek
Alsó tagozatos osztályok szülei számára:
2018. február 06. (kedd)
Helye: Irinyi u. 8. sz. alatti iskolaépület
Felső tagozatos osztályok szülei számára:
2018. február 07. (szerda)
Helye: Kassai u. 16. sz. alatti iskolaépület
8. osztályos tanulók szüleinek a pályaválasztást segítő értekezlete: 2018 februárjában
o Szülői munkaközösséget érintő
Év eleji alakuló szülői munkaközösségi megbeszélés – iskolai munkaterv véleményezése
– 2017. október 2. (hétfő) 16 óra
Decemberben a tanév hátralévő feladatainak megbeszélése
– 2017. december 06. (szerda) 11 óra
Év végén a 2017-2018-as tanév értékelése
– 2018. június 28. (csütörtök) 16 óra
o Diákönkormányzatot érintő
Év elején alakuló ülés. – iskolai munkaterv véleményezése
– 2017. szeptember 8. (péntek) 7 30 óra
Januárban – féléves munka értékelése.
Júniusban – éves munka értékelése.
o Intézményi tanácsot érintő
Szeptemberben a tanév feladatainak ismertetése, iskolai munkaterv véleményezése
– 2017. október 2. (hétfő) 17 óra
Tanév végén – Beszámoló az éves munkáról
– 2018. június 28. (csütörtök) 17 óra
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3.3.

Kapcsolattartás a szülőkkel

Nyílt órák, nyílt napok
Iskolánkban a szülők igényeihez igazodva 1 - 8. osztályokban évente kétszer tartunk nyílt
napot, melyeken a szülők megismerkedhetnek gyermekük órai munkájával. Az első nyílt
napot Mikulás ünnepséggel kötjük össze, a második nyílt napot az anyák napjához
igazítva május elején tartjuk.
Fogadóórák
Név

Ssz.
1.
2.

Vályiné Pápai Viola
Katonáné Szabó
Csilla

3.

Ujvárosiné Slifka
Mariann

4.

Magyar Jánosné

5.

Debreceni-Borók
Szilvia

6.

Tóthfalusiné Bubrik
Beáta

7.

Nagyné Kiss Etelka

8.

Csizmaziáné Török
Boglárka

Időpont

Helyszín

Kedd

7 30 – 8 30

Irinyi u.8. sz.

Szerda 4. óra

10 40 – 11 40

Irinyi u.8. sz.

Kedd 6. óra

12 30 – 13 30

Irinyi u.8. sz.

Csütörtök 5. óra

11 35 – 12 35

Irinyi u.8. sz.

Szerda 4. óra

10 40 – 11 40

Irinyi u.8. sz.

Péntek 4. óra

10 40 – 11 40

Irinyi u.8. sz.

Szerda 7. óra

13 30 – 14 30

Irinyi u.8. sz.

Hétfő 5. óra

11 35 – 12 35

Irinyi u.8. sz.

9.

Vályi Éva

Kedd 5. óra

11 35 – 12 35

Irinyi u.8. sz.

10.

Kissné Frank Csilla

Hétfő 3. óra

9 40 – 10 40

Irinyi u.8. sz.

11.

Tamás Henrietta

12.

Kontor Gábor

13.

Péntek 3. óra

9

40

– 10

40

Irinyi u.8. sz.

Kedd 3. óra

9 40 – 10 40

Kassai u. 16. sz.

Szatmári Károlyné

Péntek 3. óra

9 40 – 10 40

Kassai u. 16. sz.

14.

Szentmiklósi Miklós

Hétfő 2. óra

8 45 – 9 45

Irinyi u.8. sz.

15.

Lukács Mihályné

Hétfő 4. óra

10 40 – 11 40

Kassai u. 16. sz.

16.

Jákobné Szilágyi Éva

Péntek 3. óra

9 40 – 10 40

Kassai u. 16. sz.

17.

Némethné Csuka

Csütörtök 5. óra

11 35 – 12 35

Kassai u. 16. sz.

Ágnes
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Kapcsolattartás egyéb partnerekkel

A kapcsolattartás formája

A partner neve

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.

Vizsgálatkérések, logopédiai fejlesztő
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Derecskei Tagintézménye foglalkozások, tehetségazonosítás.

Berettyóújfalui Rendőrkapitányság
Létavértesi Rendőrőrs

Iskolarendőre tevékenység keretében
osztályfőnöki órák tartásába, drogprevenciós
tevékenységbe, közlekedésbiztonságot
szolgáló tevékenységbe való bekapcsolódás,
rendezvényeken való részvétel.

Létavértesi Városi Művelődési Ház

Kulturális
programokon,
rendezvényen való részvétel.

Létavértes Város Önkormányzata

Takarítási,
karbantartási
végeztetése az intézményben.
Városi rendezvényeken való
pedagógus részvétellel.

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.

költészetnapi
feladatok
tanulói

és

Közös versenyek rendezése: pl. Puskáskupa.
Létavértesi Arany János Általános Iskola Tankerületi szakmai nap közös szervezése.
Áttanítás.
Egymás rendezvényein való részvétel.
Nagycsoportos foglalkozások látogatás,
egymás rendezvényein való kölcsönös
részvétel, közös városi rendezvények
szervezése.

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda
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A kapcsolattartás formája

A partner neve

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.

3.4.Tanulmányi versenyek
Tanulmányi versenyek tervezése
ISKOLAI-VÁROSI
Rajzverseny (városi )

TANKERÜLETI
Angol nyelvű rejtvényfejtő
(Hosszúpályi)

Mesemondó(iskolai)

Alapműveleti matematika

Versmondó ( iskolaivárosi)
„Puskás” kupa (városi)

Mesemondó (Konyár)

Teleki Pál –földrajz
(iskolai)
Rendhagyó magyar órák
(felolvasás 5-8. évf.)iskolai
BTM, SNI
szépíróverseny-iskolai
forduló
Teleki Pál
földrajzverseny
selejtezője
Biológia verseny

Labdarúgás
torna)
Atlétika verseny
tavaszi forduló

„Mert megérdemlem”
verseny – Folyamatos
tanulmányi verseny
tanulmányi átlag
javítására.

MEGYEI-ORSZÁGOS
Zrínyi Ilona matematika

Mesemondó (Szivárvány)

Versmondó (Hajdúbagos)

Angol nyelvű mesemondó
és felolvasó
(Bozsik- Teleki Pál-földrajz
őszi- Fizika versenyek

Kézilabda

Rajz versenyek

Úszóversenyek

Levelezős verseny
történelem

Tankerület
komplex
verseny
Epreskerti iskola által
hirdetett versenyek
(testvériskolai verseny)

Kalandos verseny (Szalay
könyvkiadó)
Olvass többet! (Ady
Gimnázium)

Informatika (Hosszúpályi)

Barátunk a könyv
(olvasónapló pályázat)
Úszóversenyek
Herman Ottó biológia
verseny
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4. Szervezési feladatok

Iskolai ünnepségek, megemlékezések

Időpont

Rendezvény

Felelősök
Vályiné Pápai Viola

2017. szeptember 1.

Iskolai évnyitó ünnepség

Katonáné Szabó Csilla
Vályi Éva

2017. október 06.

4. osztály műsora

Magyar Jánosné

2017. október 23.

Megemlékezés

Tamás Henrietta

2017. december

Karácsonyi ünnepség
(3. osztály műsora)

Vályi Éva
Csizmaziáné Török Boglárka

2018. február

Farsang

DÖK

2018. március 15.

7. osztály műsora

Szatmári Károlyné

2018. május

Anyák napja – nyílt nap

osztályfőnökök-szaktanárok

2018. május 17.

Iskolánk névadójának
születésnapjára emlékezünk

DÖK

2018. június 04.

Nemzeti Összetartozás Napja

osztályfőnökök
Vályiné Pápai Viola

2018. június 24.

Ünnepélyes tanévzáró és ballagó

Katonáné Szabó Csilla
Szentmiklósi Miklós of.
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Egyéb iskolai szintű tanórán kívüli rendezvények

Időpont

Rendezvény

2017. szeptember 22. Autómentes nap

Felelősök

Vályiné Pápai Viola
osztályfőnökök

2017. október 01.

Idősek napja (Nyugdíjas Kör és
Szeretetház lakóinak köszöntése)

Kissné Frank Csilla
Tóthfalusiné Bubrik Beáta

2017. december 06.

Mikulás-nap – nyílt órák

érintett nevelők,
osztályfőnökök

2017. december

Puskás-foci

Szentmikósi Miklós
Kontor Gábor

2017. december

Színházlátogatás

Vályi Éva

2018. március 22.

Víz világnapja

Lukács Mihályné
Debreceni-Borók Szilvia

2018. április 22.

Föld napja

Vályi Éva
Lukács Mihályné

2018. június

Irinyi hét

DÖK

2018. június 04.

Családi - Gyereknap

DÖK, ig.,ig.h.

decembertől áprilisig

Gondoskodj a madarakról!

osztályfőnökök
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Beiskolázással kapcsolatos feladatok





szülők tájékoztatása a beiratkozással kapcsolatos teendőkről
szülői nyilatkozatok kitöltetése
szülők tájékoztatása a felvételről, határozatok írása
KIR rendszerbe való jelentés

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.

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.
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Pedagógusok tervezett továbbképzése
Ssz.
1.

Pedagógus neve
Katonáné Szabó Csilla

Képzés megnevezése
DE- Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
Közoktatási vezető és
szakirányú továbbképzés

2.

Jákóbné Szilágyi Éva

pedagógus

szakvizsga

DE- Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
gyógypedagógia alapképzési szak

3.

Szentmiklósi Miklós

DE- Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
Közoktatási vezető és
szakirányú továbbképzés

pedagógus

szakvizsga

4.

Debreceni-Borók Szilvia

„Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer
(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz”

5.

Tóthfalusiné Bubrik Beáta

„Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer
(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz”

6.

Magyar Jánosné

„Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer
(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz”

7.

Tamás Henrietta

„Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer
(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz”

8.

Kontor Gábor

9.

Nagyné Kiss Etelka

„Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer
(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz”

10.

Kissné Frank Csilla

„Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer
(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz”

11.

Szatmári Károlyné

„Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer
(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz”

12.

Szentmiklósi Miklós

„Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer
(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz”

13.

Lukács Mihályné

„Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer
(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz”

„Felkészítés a köznevelési regisztrációs alaprendszer
(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz”
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Munka- és tűzvédelmi feladatok


A munkavállalóknak a tankerület által szervezett munka- és tűzvédelmi oktatáson való
részvétele 2017. augusztus 30. (szerda).



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: 2017 októbere.
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5. Belső ellenőrzési terv
Hónap

2017.
október

2017.
szeptember

Intézményi működés

Munkaügy

Ellenőrzött terület
Tanügyigazgatás

Épületek rendje a nyári
karbantartási nagytakarítási
munkák után
felelősök:
polgármester, igazgató

Munkaköri leírások
pontosítása, aktualizálása
felelősök:
igazgató, ig.helyettes

Osztálytermek,
szaktantermek dekoráltsága,
szakmai anyagok
elhelyezése, szertárok
felelősök:
igazgató, ig.helyettes,
mk.vezetők

Értesítések készítése
pedagógusok béremeléséről
felelősök:
igazgató

A pedagógusok által vezetett
munkaidő-nyilvántartás
ellenőrzése felelősök:
igazgató, ig.helyettes
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Pedagógiai tevékenység

Munkatervek, tanmenetek,
foglalkozási tervek
elkészítésének,
bizonyítványok, anyakönyvek
naplók megnyitásának
ellenőrzése.
felelősök:
munkaközösség-vezetők,
igazgató, ig.helyettes

2016/2017-es év végi tantárgyi
mérések ismétlése, visszamérés a
4. és 6. évfolyamokon
felelősök:
mérés-értékelési mk.

Naplók vezetésének
ellenőrzése
felelősök:
ig.helyettes, osztályfőnökök

Mérési eredmények tanmenetbe
való beépítés utáni alkalmazás a
tanórákon
felelősök:
igazgató,igazgatóhelyettes

Hónap
Intézményi működés

Munkaügy

Ellenőrzött terület
Tanügyigazgatás

Pedagógiai tevékenység

Októberi statisztika
elkészítése.
felelősök:
igazgató, ig.helyettes,
iskolatitkár
Pontos munkaidő, tanórák és
egyéb foglalkozások kezdése
és befejezése felelősök:
igazgató,mk.vezetők

1. osztályban folyó nevelőoktatómunka
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

2017. december

2017.
november

I

Technikai dolgozók
munkájának értékelése, az
eltelt egy év tükrében a
szolgáltatási szerződésnek
megfelelően.
felelősök:
igazgató, polgármester
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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

Hónap
Intézményi működés

Munkaügy

Ellenőrzött terület
Tanügyigazgatás
E-napló bevezetésével
kapcsolatos ellenőrzés
végzése
felelősök:
mérés-értékelés mk. vez, ig.h.

Mérési eredmények és a várható
félévi osztályzatok összhangjának
vizsgálata
felelősök:
ig.helyettes
munkaközösség-vezetők,
Az Útravaló programokban
résztvevő nevelők munkájának és
az ehhez kapcsolódó
dokumentumok ellenőrzése.
felelős:.
Lukács Mihályné koordinátor
Félévi felmérések.
felelősök:
szaktanárok, mérés-értékelési
mk.vezető

Naplók vezetésének, tantárgyi
osztályzatok arányos
számának ellenőrzése.
felelősök:
osztályfőnökök, ig.helyettes

Tanulói teljesítmények a földrajz és
matematika órákon. felelősök:
igazgató, ig.helyettes

Szabadságolási tervek
elkészítése
felelősök:
igazgató, iskolatitkár

2018.
február

2018.
január

Kinevezések átnézése, soros
lépők értesítése.
felelősök:
igazgató, iskolatitkár

Pedagógiai tevékenység

2018.
március

A könyvtárral való hatékony
együttműködés, kiemelten az
informatika tantárgyhoz kapcsolódó
könyvtárhasználat ellenőrzése.
felelősök:
igazgató, ig.helyettes
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Hónap

2018.
április

Intézményi működés

Munkaügy

Ellenőrzött terület
Tanügyigazgatás

Az épületek és helyiségeinek
ellenőrzése a tavaszi
nagytakarítás után
felelős:
igazgató.

Naplók, ellenőrzők, e-napló
bejegyzéseinek összhangja.
felelősök: osztályfőnökök,
ig.helyettes

Pedagógiai tevékenység
A személyi higiénia fejlesztése
érdekében tett intézkedések
ellenőrzése.
felelősök:
gyermekvédelmi felelős
Fittségi mérések végzése az
osztályokban.
felelősök:
testnevelést tanító szaktanárok,
mérés-értékelési mk. vezető
Nyílt napok szervezése,
lebonyolítása.
felelős: munkaközösség-vezető

2018.
május

Országos kompetencia-mérés és
idegen nyelvi mérés 6; 8.
évfolyamon.
felelősök:
ig., ig.h. mérés-értékelési
mk.vezető
Mérési eredmények és a várható év
végi osztályzatok összhangjának
vizsgálata
felelősök:
munkaközösség-vezetők
Tanév végi felmérések felelősök:
szaktanárok, mérés-értékelési
mk.vezető
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Hónap
Intézményi működés

Munkaügy

Ellenőrzött terület
Tanügyigazgatás

Pedagógiai tevékenység
1.osztályosok hangos olvasásának
mérése
felelősök:
ig.,mk.-vez

Szabadságolással
kapcsolatos beosztások,
jelentések ellenőrzése,
véglegesítése
felelős:
ig.,iskolatitkár

Tanügyi dokumentumok
vezetése, zárása.
(bizonyítvány, anyakönyv,
naplók, jegyzőkönyvek).
felelősök:
ig.helyettes , igazgató

Dolgozatfüzetek ellenőrzése a
magyar és az idegen nyelv
tantárgyakhoz kapcsolódóan 3. o.8-ig.
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

2018.
június

Az épületekben szükséges
nyári karbantartási és
nagytakarítási szükségletek
felmérése
felelős:
ig.

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.
Létavértes, 2017. augusztus 30.
Vályiné Pápai Viola
igazgató
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6. Mellékletek

6.1.

Munkaközösségek munkaterve

-

Szakmai munkaközösség
Mérés- értékelés munkaközösség

6.2.

-

6.3.

-

Egyéb munkatervek
Diákönkormányzat
Gyermek- és ifjúságvédelem

Legitimációs záradék
Nevelőtestület (jegyzőkönyv, jelenléti ív)
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