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Készítette: M. Szűcs István
Intézményvezető

Bata Róbertné
tagintézmény-vezető
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1.

TANÉV HELYI RENDJE

1.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

Tiszanána

sz.
1.

esemény / téma
Pályaorientáció

felelős
M. Szűcs István

időpont
2017.12.22.

intézményvezető

2.

Nevelési értekezlet

M. Szűcs István

2018.02.09.

intézményvezető,
munkaközösségvez
e-tők
3.

Nevelés értekezlet

M. Szűcs István

2018. 04.04.

intézményvezető,
munkaközösségvez
e-tők
4.

Nevelési értekezlet

M. Szűcs István

2018.04.05.

intézményvezető,
munkaközösségvez
e-tők
5.

Nevelési értekezlet

M. Szűcs István

2018.05.02.

intézményvezető,
munkaközösségvez
e-tők
6.

Gyermeknap

DÖK

2018.05.25

2

Kömlő:
sz.
1.

esemény / téma
Nevelési értekezlet
A

féléves

felelős

időpont

Tagintézményvezet

2018. február 9.

ő,

péntek

munka

értékelése

munkaközösségvez
e-tők

2.

Nevelési értekezlet
Témahét

kidolgozása

Drahosné

Csikós

Katalin

2018. március
28. szerda

alsó tagozatban
3.

Nevelés értekezlet

Vitkóczi Gáborné,

Témahét a felső

Tóth Tamás Béla

tagozatban –

2018. április 4.
szerda

Ipacs Dániel

Fenntarthatósági
témahét
4.

Nevelési értekezlet

Tihanyi Nóra Éva

OKM

Vitkóczi Gáborné

eredmények

2018.április 21.
szombat

értékelése, elemzése
5.

Karácsonyi Játszóház

Diákönkormányza

2017. december

t

22. péntek

Antal-Olajos
Renáta
Szűcs Györgyi
6.

Pályaorientáció

Vargáné Kátai

2017. október

Gabriella, Borkóné

27.

Abuczki Éva, Ipacs
Dániel

A tanév szorgalmi időszaka
Első nap: 2017. szeptember 01. péntek
Utolsó nap: 2018. június 15. péntek
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A szorgalmi időszak első féléve 2018. január 26-ig tart. Az első féléves
tanulmányi előrehaladásról a tanulót illetve gondviselőjét 2018. február 2.
napjáig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

1.2. A szünetek időtartama
Iskolai tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. október 27.
A szünet utáni első tanítási nap: 2017. november 6. hétfő
Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 22. péntek
A szünet utáni első tanítási nap: január 3. szerda
Tavaszi szünet: 2018. március 29 – április 3.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 28.
a szünet utáni első tanítási nap: április 4. szerda
Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra
eső időszakában
2017. október 23. hétfő
2018. március 15. csütörtök
2018. május 01. kedd
2018. május 21. Pünkösd hétfő
További

tanítás

nélküli

napok

a

munkaszüneti

munkarendváltozásból fakadóan
2018. március 16. péntek pihenőnap – ledolgozás március 10 szombat
2018. április 30. hétfő – ledolgozás április 21. szombat
Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban
2018.március 10. szombat – március 16. péntek helyett
2018. április 21. – április 30. hétfő helyett
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napok

körüli

1.3. Fakultatív

hit-és

vallásoktatás

idejének

és

helyének

meghatározása:
Tiszanána:
Intézményünkben 96 tanuló választotta a katolikus hittan oktatását, 20 tanuló a
református hittan oktatását, 36 tanuló pünkösdi hittan oktatását. A hittan órák, az
erkölcstan órák ellátása az iskolai órarend szerinti tanórákban történik.
Kömlő:
Tagintézményünkben 45 tanuló választotta a katolikus hittan oktatását.
A hittan órák az erkölcstan órákkal egy időben az iskolában órarend szerinti
tanórákban történik, a hitoktatást Gordos Miklós kanonok úr megbízásából Vámos
György hitoktató végzi. Az első félévben csütörtöki napon lesznek a hittan órák.
A csoportok kialakítása az alábbiak szerint történt:
1. csoport

1-2. évfolyam

8 fő

2. csoport

3. évfolyam

14 fő

3. csoport

4. évfolyam

4 fő

4. csoport

5. évfolyam

10 fő

5. csoport

6. évfolyam

4 fő

6. csoport

7-8. évfolyam

5 fő
45 fő

1.4

A

nemzetünk

szabadságtörekvéseit

tükröző,

továbbá

nemzeti

múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az
iskolai

élethez

érdekében

kapcsolódó

meghonosított

és

az

egyéb

iskola

hagyományainak

ünnepnapok,

megemlékezések

időpontjai:

Tiszanána:
sz.
1.

esemény / téma

felelős

Az aradi vértanúk emléknapja (október Godóné Orosz
6.)

Júlia
5

ápolása

időpont
2017.10.06.

sz.
2.

esemény / téma
Az

1956-os

forradalom

és

szabadságharc ünnepe (október 23.)

felelős

időpont

Prázmáriné

2017.10.22

Révész
Katalin

2.

A kommunista és egyéb diktatúrák Orbán Károly

2018.02.23.

áldozatai emléknapja (február 25.)
3.

Az

1848-as

forradalom

és

Feke Mónika

2018.03.14.

emléknapja Orbán Károly

2018.04.18.

A Nemzeti Összetartozás Napja (június Orbán Károly

2018.06.04.

szabadságharc ünnepe (március 15.)
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A

holokauszt

áldozatai

(április 16.)
5.

4.)

Kömlő:
sz.
1.

esemény / téma

felelős

Az aradi vértanúk emléknapja (október osztályfőnökö
6.)

k

időpont
október
6. péntek
1. óra

2.

Az

1956-os

forradalom

és

szabadságharc ünnepe (október 23.)

Antal-Olajos

október

Renáta

20.

Sipos
Gáborné
2.

A kommunista és egyéb diktatúrák Szabó-Pálfalvi
áldozatai emléknapja (február 25.)

3.

Az

1848-as

forradalom

és

szabadságharc ünnepe (március 15.)

február

Kinga

23.

Antal-Olajos

március

Renáta

14.

Sipos
Gáborné
4

A

holokauszt

áldozatai

emléknapja Szabó-Pálfalvi április 18.
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sz.

esemény / téma

felelős

(április 16.)
5.

időpont

Kinga

A Nemzeti Összetartozás Napja (június
4.)

Borkóné

június 4.

Abuczki Éva
Szabó-Pálfalvi
Kinga

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok:
Tiszanána

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Sütő Nap

Orbán Károly

2017.09.30

2.

Mikulás

Orbán Károly

2017.12.06
.

3.

Karácsonyi ünnepség

Orbán Károly

2017.12.22
.

4.

Kultúra napja

Orbán Károly

2018.01.22
.

4.

Anyák napja

Alsós

május első

osztályfőnökök

hete

Kömlő

sz.
1.

esemény / téma

felelős

KömlőiKulturális Napok

időpont
október
9-14.

Kedd-sportnap
Péntek- Ki mit tud?
Színházi előadás
2.

Mikulás

dec. 6.
7

3.

Karácsonyi ünnepség

december
21.

4.

Anyák napja

Alsós

május

osztályfőnökök

első hete

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése:
Tiszanána:

sz

esemény / téma

felelős

időpont

M. Szűcs István

2017.09.01

.
1.

Tanévnyitó ünnepség

.
2.

Ballagás

Antal Andrásné

2018.06.16
.

3.

Évzáró

M. Szűcs István

2018.06.29
.

Kömlő:

sz

esemény / téma

felelős

időpont

Sipos Gáborné

2017.

.
1.

Tanévnyitó ünnepség

szept. 01.
2.

Ballagás

Vargáné Kátai
Gabriella, AntalOlajos Renáta,

2018.
június 16

Sipos Gáborné
3.

Évzáró

Bata Róbertné

2018.
június 20.

8

1.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontjai:

Tiszanána:
időpont

esemény / téma

2017.08.30 Tanévnyitó

értekezlet

felelős
–

éves M. Szűcs István

munkaterv vázolása
2017.09.15. Nevelőtestületi értekezlet: intézményi
munkaterv

elfogadása

M. Szűcs István

a

munkaközösségi munkatervekkel, DÖK
munkatervvel együtt
2018.01.26. Első féléves osztályozó értekezlet

Orbán Károly
munkaközösségvezetők

2018.

Első félév értékelése

Vezetőség

02.09.
2018.04.21. OKM

mérések

eredményeinek

M.Szűcs István

ismertetése, elemzése
2018.06.08. Év végi osztályozó értekezlet

Orbán Károly

2018.06.19. Tanévzáró értekezlet
Minden

M. Szűcs István

MUNKAÉRTEKEZLET

Vezetőség

hónap
második
hetében

Kömlő:
időpont
2017.
augusztus

esemény / téma
Tanévnyitó

értekezlet

felelős
–

éves

Bata Róbertné

értekezlet:

Bata Róbertné

munkaterv vázolása

30
2017.

Nevelőtestületi

szeptember tagintézményi munkaterv elfogadása a
munkaközösségi munkatervekkel, DÖK
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időpont
15.
2018.

esemény / téma

felelős

munkatervvel együtt
Első féléves osztályozó értekezlet

Tagintézményve

január25-

zető,

26.

munkaközösségvezetők

2018.

Első félév értékelése

Tagintézményve

február 9.

zető,
munkaközösségvezetők

2018.

Témahét kidolgozása –alsó tagozat

Drahosné Csikós

március 28.
2018.
április 04.

Katalin
Fenntarthatósági

Témahét

-

felső Vitkóczi Gáborné

tagozat

Tóth Tamás Béla
Ipacs Dániel

2018.
április 21.
2018.

OKM

mérések

eredményeinek

Tihanyi Nóra

ismertetése, elemzése
Év végi osztályozó értekezlet

Bata Róbertné

Tanévzáró értekezlet

Bata Róbertné

MUNKAÉRTEKEZLET

Bata Róbertné,

június 08
2018.
június 29.
Minden
hónap

Tihanyi Nóra

utolsó
hétfő
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1.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai:

Tiszanána:
időpont

esemény / téma

felelős

szeptember Szülői értekezletek – tanévkezdés

osztályfőnökök

2. hete
Január 2.

Szülői értekezletek-félév zárás előtt

osztályfőnökök

Szülői értekezletek-félév zárás előtt

osztályfőnökök

Jelentkezés középfokú intézményekbe

8. osztályfőnök

hete
Május 3.
hete
Február 516.
március 15. Ballagási előkészületek

7-8.
osztályfőnök

Kömlő:
időpont

esemény / téma

felelős

szeptember Alsós szülői értekezletek – tanévkezdés

osztályfőnökök

4-8.
szeptember Felsős szülői értekezletek- tanévkezdés

osztályfőnökök

11-15.
február 5-

Félévi munka értékelése

osztályfőnökök

Jelentkezés középfokú intézményekbe

8. osztályfőnök

16.
Február 516.
március 15. Ballagási előkészületek

7-8.
osztályfőnök
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1.7. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt
napok tervezett időpontja:
időpont

esemény / téma

felelős

2017.

A nagycsoportos óvodások és szüleik

Alsós

április 11.

ismerkedése az intézménnyel

munkaközösségvezető
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1. 8 A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatok időpontja
sz

esemény / téma

felelős

időpont

Kollányi

Januárban

György

folyamatosa

Miklós

n

Oláh Tibor

februárban

Bence

folyamatosa

.
1.

2.

5. a , 5. b osztályban felmérés

6. a,

n
3.

4.

5.

6.

6. b

Kollányi

februárban

György

folyamatosa

Miklós

n

Kollányi

márciusban

György

folyamatosa

Miklós

n

Oláh Tibor

áprilisban

Bence

folyamtosan

Kollányi

áprilisban

György

folyamtosan

7. a

7.b

8. o.

Miklós
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2.

AZ INTÉZMÉNY TANULÓI ADATAI

2.1. Statisztikai adatok

Tiszanána

osztály/

létszá

csoport

m

magán-

(SNI)
(BTM)

(HH)

tanulók

(HHH)

lemor-

Rendsz

Ingye-

zsolódá

eres

nesen

s-sal

gyerme

étkező

veszé-

kvédel

k

lyeztet

mi

ett

kedvez

tanulók

mény

1.a

15

1

1

0

1

9

15

15

1.b

14

2

0

0

2

8

14

14

2.

19

1

4

0

10

7

17

17

3.

21

5

4

0

10

10

19

19

4.

14

2

3

0

7

3

12

12

5.a

23

0

0

0

11

7

22

22

5.b

19

3

2

0

8

10

18

18

6.a

12

6

4

0

4

7

11

11

6.b

14

0

5

0

5

8

13

13

7.

16

2

4

1

7

5

14

14

8.

16

5

4

5

4

7

14

14

Összes
en

183

27

31

6

69

81

168

168

14

Kömlő

osztály/

létszá

csoport

m

magán-

(SNI)
(BTM)

(HH)

tanulók

(HHH)

lemor-

Rendsz

Ingye-

zsolódá

eres

nesen

s-sal

gyerme

étkező

veszé-

kvédel

k

lyeztet

mi

ett

kedvez

tanulók

mény

19
1.a

21

0

0

0

1

15

2.a

16

0

3

0

0

13

14

3.a

17

0

2

0

1

13

15

3.b

17

1

3

0

1

12

14

4.a

19

2

2

0

2

12

15

5.a

16

1

4

0

1

13

14

5.b

18

1

3

0

1

14

15

6.a

21

5

4

0

2

14

17

6.b

19

5

6

0

4

9

14

7.a

13

1

3

0

1

9

10

7.b

14

2

2

0

1

8

11

8.a

20

4

3

0

1

12

14

Összes
en

211

22

36

0

16

144

38 fő

2.2. Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók:
Kömlő: 2 fő

Szünetetetés kezdete: 2017. 03 06. Oka: szülő külföldre költözése
-

OM azaonosító: 72795914494

-

OM azonosító: 72567753986
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172

Még
nincs
pontos
adat

3. KAPCSOLATRENDSZER
3.1 Iskola és családi ház kapcsolata

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
az igazgató tájékoztat:


összevont szülői értekezlet



SZMK ülésen



helyi sajtóban, önkormányzat hivatalos közösségi oldalán



iskola hirdető tábláján



Kömlőn októbertől az elektronikus napló felületén

Az osztályfőnökök:


személyes esetmegbeszélések



szülői értekezletek, fogadó órák



zárt csoport létrehozása a közösségi oldalon



családlátogatások



Kömlőn októbertől e-napló felületen

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok
szolgálnak:


ellenőrző könyv



Kömlőn októbertől e-napló



fogadó órák

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai:


iskolai nyílt nap



nemzeti ünnepek, iskolai ünnepségek



szülők bevonása a pályázati programokba
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3.2

A fenntartóval való kapcsolattartás

Az

iskolai

munka

megfelelő

szintű

irányításának

érdekében

igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a

az

iskola

székhelyintézmény

vezetőségével , aki közvetíti a tagintézménybe a fenntartói elvárásokat,
tagintézményi feladatokat.
A kapcsolattartás tartalmi elemei:


szakmai irányítás,



gazdasági ügyintézés,



kerületi szintű szakmai koordináció,



elvi útmutatások,



koordinálás és segítségnyújtás.

A kapcsolattartás módjai:
-

vezetői munkamegbeszélések,

-

személyes beszélgetések,

-

elektronikus és postai levélváltás,

-

egyéb érintkezési formák.

3.3 Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere)

Tiszanána
A partner megnevezése

Kapcsolattartó személy

Szülői Munkaközösség

Az együttműködés formái
Közös rendezvények, nyílt
nap, karácsony, farsangi bál

Tiszanána Község

Dr Tóth József

Önkormányzata

polgármester

Közétkeztetés, diákolimpiai,
szinházi utazásokhoz,
osztálykirándulásokhoz busz
biztosítása

Tiszanánai Roma

Nagy Béla

Kirándulások szervezése,

Nemzetiségi Önkormányzat

tanulók jutalmazása, ajánlás
Útravaló
ösztöndíjprogrramba

Fekete István Könyvtár,
Információs és Közösségi
Hely

Lázár Tünde

Mesemondó verseny,
községi kulturális

könyvtáros

rendezvények, játszóházak
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Tiszanánai Sportkör

Bordács János

OTP-Bozsik-program

Harmónia Alapfokú

Kovács László

rajzszakkör , kézművesnap,

Művészeti Iskola
Tündérkert Óvoda

rajzpályázat, kiállítások
Szalárdy Lászlóné

látogatások, nyílt nap,

óvodavezető

beiskolázás előtti
egyeztetések

Magyar Katolikus Egyház

Eperjesi István Plébános

Hittanórák megtartása

Magyar Református Egyház

Komoróczki Sándorné

Hittanórák megtartása

Kádár Margit Tiszteletes
Magyar Pünkösdi Egyház

Bordács Tiborné

Hittanórák megtartása

Hevesi Praxisközösség

Tóth Adrienn csilla

Előadások- egészségi
állapotfelmérés, vizsgálatok
életmód-tanácsadás

Gyermekjóléti Szolgálat

Tótné B. Erzsébet

Heves Megyei Pedagógiai

Bagdiné Nagy Edit

családsegítő feladatok

Szakszolgálat Hevesi
tagintézménye
Heves Megyei Tanulási
Képességeket Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság, Gyógypedagóiai
Szakszolgálat és Szakmai
Szolgáltató
Tisza-tavi Sporthorgász

Mravik Melinda

Horgász suli programok

Kapcsolattartó személy

Az együttműködés formái

Közhasznú Nonprofit Kft

Kömlő
A partner megnevezése
Szülői Munkaközösség

Közös rendezvények, nyílt
nap, karácsony, farsangi bál

Kömlő Község

Turó Tamás polgármester

Önkormányzata

Közétkeztetés, diákolimpiai
utazások bonyolítása, jó
tanulók jutalmazása, nyári
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táborok szervezése
Kömlői Roma Nemzetiségi

Farkasné Danyi Tünde

Önkormányzat

Kirándulások szervezése,
tanulók jutalmazása, ajánlás
Útravaló
ösztöndíjprogrramba

Kömlői Könyvtár,
Információs és Közösségi
Hely

Mércséné Huszti Mónika

Mesemondó verseny,
községi kulturális

könyvtáros

rendezvények, játszóházak

Kömlői Sportkör

Besenyei János

OTP-Bozsik-program

Harmónia Alapfokú

Kovács László

rajzszakkör , kézművesnap,

Művészeti Iskola
Kömlő Óvoda

rajzpályázat, kiállítások
Majoros Zita

látogatások, nyílt nap,
beiskolázás előtti
egyeztetések

Magyar Katolikus Egyház

Vámos György

Hittanórák megtartása

Hevesi Praxisközösség

Tóth Adrienn csilla

Előadások- egészségi
állapotfelmérés, vizsgálatok
életmód-tanácsadás

Gyermekjóléti Szolgálat

Pirók Anikó

családsegítő feladatok

Heves Megyei Pedagógiai

Bagdiné Nagy Edit

Szakszolgálat Hevesi
tagintézménye
Heves Megyei Tanulási
Képességeket Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság, Gyógypedagóiai
Szakszolgálat és Szakmai
Szolgáltató
Tisza-tavi Sporthorgász

Mravik Melinda

Közhasznú Nonprofit Kft

.
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Horgász suli programok

4. A NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATOK MEGFOGALMAZÁSA

4.1 A NEVELŐ - OKTATÓ MUNKÁNK CÉLJA, FELADATAI

Célunk: Elfogadó légkörben, de a normák és szabályok betartatásával az eredményes
nevelő-oktató munka feltételeinek megteremtése, melynek során a tanítási-tanulási
folyamat hatékonyan valósulhat meg.
Pedagógiai oktató-nevelőmunkánk eredményesebbé tétele érdekében ebben a tanévben
nagy hangsúlyt kell helyeznünk az alábbiakra:
A szünetek és a tanítási órák fegyelmének biztosítása. A gyerekek testi-lelki biztonsága
illetve a nyugodt munkavégzés érdekében a folyamatos felügyeletet biztosítanunk kell.
Az ügyeletesek mindig legyenek a helyükön, fokozottan figyeljünk a pontos órakezdésre.
A házirendben megfogalmazott viselkedési normák egységes, következetes
betartatása. Egységes normaközvetítés az iskola minden dolgozója által a tanulók felé.
Erőszakos viselkedés, rongálások megelőzése, visszaszoríítása
Rongálások esetén jóvátétel megszervezése
- viselkedési problémák kialakulásánaklehetőség szerinti megelőzése a folyamatos
felügyelet, jelenlét révén
- a kialakult problémák azonnali kezelése
- pozitív szokásrendek kialakítása, konfliktus-megoldási technikák tanítása a
tanulóknak
- egy osztályban tanító pedagógusok esetmegbeszélése, tanulókkal kapcsolatos
problémák megbeszélése, szükség esetén intézkedési terv készítése
Tanulóink szerezzenek biztos alapot az egész életen át tartó tanuláshoz, váljanak
képessé az önálló ismeretszerzésre.
- Alsó tagozaton az alapkészségek fejlesztése (olvasástechnika, szövegértés,
szövegfeldolgozás / íráskészség / elemi számolási készség)
- Felső tagozaton az 5. osztályban az átmenet segítése, a felsős szokásrend
kialakítása
- Hatékony tanórák tervezése: differenciált óraszervezés megvalósítása, változatos
munkamódszerek tervezése, eszközrendszer változatosabbá tétele
- Az önálló tanulási képesség fejlesztése (tanulástechnika, vázlatírás, önálló
szövegfeldolgozás) tantárgyi és osztályfőnöki órákon illetve fejlesztő
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foglalkozásokon

- -- -helyes tanulási módszerek kialakítása az adott

szaktárgyakhoz, tantárgyankénti módszertani tanácsadás.
- A tanulók hatékony bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a
tanulói aktivitás növelése.
- A tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiváltságának átgondolása, új
utak keresése
- A tantárgyi és képességmérések eredményeinek elemzése, értelmezése révén
tudatos fejlesztő tevékenység megvalósítása
- A bukások számának csökkentése. A tantárgyi bukás veszélyének kitett tanulók
egyénre szabott fejlesztése, felzárkóztatása. A szülők többszöri értesítése a
gyermeke gyenge teljesítményéről, az esetlegesen fennálló bukásveszélyről.
- Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, vetélkedők, kirándulások
szervezésével
- Hiányzások visszaszorítása, a köznevelési törvény tankötelezettségre vonatkozó
szabályainak betartása, mulasztások pontos dokumentálása
- Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, az osztály és iskolai programokba történõ
bevonásukkal. Nyíltnap keretében lehetõség biztosítása az oktatási munka
megismerésére.
7-8. osztályban a pályaválasztás segítése, felvételire való felkészítés. Személyes, egyéni
tanácsadás tanulónak, szülőnek osztályfõnökök által.
- Sport – egészségvédelem – változatos, minden igényt kielégítő spotélet, kellőmotiváció,
a tanulóknak legyen igényük a mindennapos mozgásra egészségük, edzettségük
megőrzése érdekében, sportversenyek ,teljesítménymérések lebonyolítása, egészséges
ételek elkészítése, fogyasztása, kulturált étkezési szokások kialakítása , egészségnapok
szervezése.

A

megvalósítás

konkrét

részleteit

a

munkaközösségi

munkatervek

tartalmazzák.

4.2 Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok
a) Az országos mérésből adódó feladatok
b) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők
c)

Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérédsekből adódó feladatok

d) Alsó-felső tagozat váltás feladatai
e) Elsős tanulók szocializálása
f)

Intézményi önérékelésből adódó teendők
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g) Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés

4.3. Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a
tehetséges tanulók támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre
vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése,
megbecsülése és szeretete
Az esélyegyenlőség előmozdítása a következő feladatok szegmensei terén
folynak:


kulcskompetenciák fejlesztése;



a tehetséges tanulók támogatása;



kultúra közvetítés a nemzetiségekre vonatkozóan;



a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése
és szeretete.

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a
tanulók eltérő egyéni képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak
biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító
ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres
beilleszkedéshez.
Ennek

érdekében

közvetlen

feladatként

határozzuk

meg

iskolánkban

a

következőket:
az

adottságok

felismerése,

a

hátrányos

helyzet

feltárása,

annak

szakszerű kezelése
képességek és kulcskompetenciák fejlesztése
a lemorzsolódással veszélyeztett tanulók támogatása
Eszközei: intézkedési terv
a tehetséges tanulók támogatása
Eszközei:

szakkörök,

tanulmányi

versenyek,

diákolimpiai

versenyeken való részvétel
házi versenyek szervezése
a

nemzetiségek

kultúrájának

megismertetésére

helyezett

kiemelt

hangsúllyal a multikulturális tartalmak megismertetése

a

helyi

sajátosságok,

hagyományok,

értékek

lokálpatriotizmus érzésének kialakítása a tanulókban
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megismertetése,

a

az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai
és szabadidős foglalkozásba való beépülése

4.4. A

tehetséggondozás,

felzárkóztatás

és

a

tanórákon

kívüli

tevékenységek

Tiszanána
Tevékenység/Verseny

Résztvevő

megnevezése

Időpont,

Felelős

Egyeztetésre került-e
az véleményezési

helyszín

jogkör gyakorlóival a
felkészítés
(iskolaszék/szülői
szervezet,
diákönkormányzat)I/N

Sportkör alsó

60 fő

Molnár

igen

Márta
Erzsébet
Felzárkóztatás

6

104 fő

igen

tanulószobai csoportban

Kömlő
Tevékenység/Verseny

Résztvevő

megnevezése

Időpont,

Felelős

Egyeztetésre került-e
az véleményezési

helyszín

jogkör gyakorlóival a
felkészítés
(iskolaszék/szülői
szervezet,
diákönkormányzat)I/N

Iskolai kórus
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Sipos

igen

Gáborné
Sportkör alsó

30 fő

Oláh
Bence
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T.

igen

Sportkör felső

30 fő

Kollányi

igen

Gy.
Felzárkóztatás

3

73 fő

igen

tanulószobai csoportban
Táblajáték-szakkör

15 fő

Tóth

igen

Tamás
Béla
Természetismeret-szakkör

15 fő

Tóth

igen

Tamás
Béla

4.5

KIEMELT

FIGYELMET

ÉRDEMLŐ

TANULÓKKAL

VALÓ

FOGLALKOZÁSOK MEGTERVEZÉSE (NKT.4.§ 13. PONT)
Tiszanána
Tanulók
száma

SNI
27
habilitáció/rehabilitáció

Csoportok
száma

Fejlesztést végző
pedagógus

A
foglalkozások
heti óraszáma

7+2

M. Szűcs István
gyógypedagógus

6 óra

Prázmáriné
Révész Katalin
gyógypedagógus
Nagyné Bonczi
Katalin
logopédus
BTMN fejlesztés

31

6 csoport

4 óra

Szabó Istvánné

8 óra

Prázmáriné
Révész Katalin
gyógypedagógus

2 óra

Farkas Márta
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15 óra

2 óra

Kömlő
Tanulók
száma

SNI
21
habilitáció/rehabilitáció

SNI korrepetálás

BTMN fejlesztés

6

36

Csoportok
száma

Fejlesztést végző
pedagógus

A
foglalkozások
heti óraszáma

5+1

Tihanyi Nóra
Éva
gyógypedagógus

10 óra

2

6 csoport

Hosszúné
Martinkovics
Mária logopédus

6 óra

Borkóné A. É

1 óra

Ipacs Dániel

1 óra

Kövér Istvánné

8 óra

Borkóné A. É.

4.6. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása
Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a
fenntartó döntéseinek és iránymutatásai szerint

a kerületi/járási hivatal

vezetője által meghatározott időpontban történik.
Előkészítése az intézményvezető-helyettesek és az alsós munkaközösségvezetők közös feladata, melynek során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása
kiemelt feladat.
A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az
óvodákkal

való

kapcsolatteremtő

munka

és

a

különféle

tankerületi

kiadványokban megjelenő népszerűsítő bemutatkozó írások, valamint az iskolai
honlap híradásai.
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4.7. Tervezett diákolimpiai versenyek
Tiszanána: egyeztetés alatt
Kömlő:
Időpont

A verseny

Résztvevő

Felkíszítő

megnevezése

tanulók

tanár

száma
szeptember

Mezei

14

futóverseny

Kollányi György
Oláh Bence

városi
október

Mezei

6

futóverseny

Kollányi György
Oláh Bence

megyei
november

Futsal

10

Kollányi György

december

Futsal megyei

10

Kollányi György

elődöntő
december

floorball

Oláh Bence
15

Kollányi György

15

Kollányi György

kispályás
január

floorball
nagypályás

január

Megyei döntő

10

Kollányi György

április

Labdarúgás fiú

15

Kollányi György

április

Labdarúgás

15

Kollányi György

12

Kollányi György

lány
április

Megyei
elődöntő lány

április

Labdarúgás fiú

Oláh Bence
15

2. korcsoport
április

Laqbdarúgás 3.

Kövér Péter
Oláh Bence

15

Kollányi György

korcsoport fiú
április

Diákolimpia-

10

Kollányi György

labdarúgás
megyei döntő
lány
április

Labdarúgás fiú

10

Kollányi György

14

Kövér Péter

10

Kollányi György

4. korcsoport
Megyei
elődöntő
április

Labdarúgás fiú
2. korcsoport
Megyei döntő

május

Diákolimpia-
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strandlabdarúgás
megyei döntő
május

Országos döntő

8

Kollányi György

10

Kollányi György

atlétika
június

Diákolimpiastrand
labdarúgás
országos

4.8. Tanulmányok alatti vizsgák ideje
Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az
iskolavezetőség tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját:
 javítóvizsga (aug. utolsó hete) 2018. augusztus 21-28.
 osztályozó vizsga - 2018. január 22-26.


- 2018. június 4-8.

 (pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban)
 különbözeti

vizsga

(egyedileg

meghatározott

módon,

a

szülővel

folytatott

konzultáció alapján)
4.9. Külső és belső tantárgyi mérések rendje
A

külső

és

belső

mérések

ütemezéséről,

felelőseiről

részleteiben

a

munkaközösségi munkatervek (melléklet) szólnak.
Kiemelt mérések:

a) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése
Határidő: 2017. december 01.
Felelős: 1. évf. osztályfőnökei: Tiszanána- M. Szűcs Istvánné, Juhászné Gőz
gabriella, Kömlő- Korózsné Szegedi Ildikó

b) A szövegértés és a matematikai eszköztudás országos mérése a 6. és 8.
évfolyamokon
Határidő: 2018. május 23.
Felelős: Orbán Károly,Tihanyi Nóra, Vitkóczi Gáborné
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c) Írásbeli idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon
Határidő: 201. május 16.
Felelős: Orbán Károly, Bata Róbertné, Vitkóczi Gáborné
Idegen nyelvi szóbeli tudásfelmérést nem tervez az intézmény.

4.10

Az intézmény sporttevékenységének megszervezése

A mindennapos testnevelés, testmozgás megszervezése minden évfolyamon megtörtént.
Tiszanánán: 2 fő testnevelő( mindkettő gyakornok, Török Mihály januártól Ped.1.)
Bozsik programot Török Mihály vezeti.
Kömlő:
Alsó tagozaton Oláh Tibor Bence és Kövér Péter, felső tagozatban Oláh Tibor Bence és
Kollányi György Miklós végzik a testnevelés órákat. Kollányi György Miklós felsős
sportkört, Oláh T. Bence also tagozaton vezet sportkört.
OTP_Bozsik programban részt vesz az intézmény Besenyei János vezetésével.
A diákolimpián az alábbi sportágakban terv ezzük a nevezést:
-

mezei futóverseny

(lányok, fiúk)

-

atlétika- váltófutás (lányok- fiúk)

-

labdarúgás 2.3.4.korcsoport ( fiúk)

-

futsal fiúk

-

floorball

-

stranlabdarúgás (fiúk)

Egyéb intézményi sporttevékenységek: házi versenyek:

Falmászóverseny-5-6-7-8 évf.
Mikulás foci fiúk
Mikulás floorball lányok
Mikulás futás
Farsang floorball fiúk
Farsang foci lányok
28

4. 11. Gyermek – és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok

A jelzőrendszer működésében közreműködnek az osztályfőnökök, a háziorvosi és
a védőnői szolgálat.
A jelzéseket a gyermek és ifjúságvédelmi felelős továbbítja Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat munkatársának.
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Feke Mónika(Tiszanána)
Havi egy alkalommal történik esetmegbeszélés a gyermekvédelmi felelős, a
tagintézmény-vezető és a családsegítő részvételével. Az igazolatlan mulasztások
miatt együtt készítik el a családlátogatások ütemezését, bevonva az érintett
osztályfőnököt is.
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Sipos Gáborné(Kömlő)

5. PÁLYAVÁLASZTÁS; KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNŐ
TOVÁBBTANULÁS
A

középfokú

oktatási

intézményekbe

történő

továbbtanulás

rendjét

2017./2018. tanév rendjéről szóló 14/2017.(VI. 14) EMMI rendelet 2 sz.
melléklete

szabályozza.

osztályfőnöki

Az

ebben

munkaközösség

foglaltakat

ülésén

a

a

nevelőtestület

tagintézmény-vezető

és

ismerteti.

az
A

továbbtanulásért felelős kolléga és a nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók
szüleivel

való

folyamatos

konzultációk

útján

segítik

a

továbbtanulás

ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait.
A felsős munkaközösség-vezető rendszeresen ellenőrzi a határidők pontos
betartását.
A

pályaválasztás

pedagógiai-szakmai

jellegű

feladatait

(pályaorientációs

programok) az osztályfőnöki és az egyes szaktágyi helyi tantervi programok
tartalmazzák (pedagógiai program melléklete)
A tanév tervezése során nagy hangsúlyt feketetünk a a továbbtanulásra
felkészítő fakultációs illetve más egyéb foglalkozásokra (tantérgyfelosztás).
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2. melléklet a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelethez
A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a

2.2.1.

Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának
ütemezése a 2017/2018. tanévben
A

B

1.

Határidők

Feladatok

2.

2017. szeptember

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany

11.

János

Tehetséggondozó

Programba,

az

Arany

János

Kollégiumi Programba, valamint az Arany János KollégiumiSzakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.

3.

2017. szeptember
30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra
hozza

a

középfokú

iskolák

tanulmányi

területeinek

meghatározási formáját.

4.

2017. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi
információs

rendszerében

- a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi
eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

5.

2017. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell
hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

6.

2017. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

7.

2017. november

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi

15.

központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok,
továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

8.

2017. december 8. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az
Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat
benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

9.

2017. december
12.

Az

Arany

János

Tehetséggondozó

pályázatok benyújtása.
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Programra

történő

10.

2017. december

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények

13.

eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által
meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli
felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

11.

2018. január 19.

Az

Arany

János

intézmények

Tehetséggondozó

megszervezik

a

Programba

találkozást

a

tartozó

programba

jelentkezőkkel.

12.

2018. január 20.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

13.

2018. január 20.,

Központi

10.00

írásbeli

felvételi

vizsgák

az

évfolyamos

érintett

6

és

8

gimnáziumokban.

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és
az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők
számára az érintett intézményekben.

14.

2018. január 25.,

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos

14.00

gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint
az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők
számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt
nem tudtak részt venni.

15.

2018. január 26.

Az

Arany

János

intézmények

Tehetséggondozó

megszervezik

a

Programba

találkozást

a

tartozó

programba

jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

16.

2018. február 8.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a
Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli
eredményéről a tanulókat.

17.

2018. február 9.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő
intézmények

a

programra

benyújtott

pályázatok

eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az
oktatásért felelős miniszter bevonásával - értesítik az érintett
törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

18.

2018. február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát
pedig

a

Hivatalnak.

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a
tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a
gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

19.

2018. február 19.

Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott
rendészeti szakgimnáziumokba.

20.

2018. február 22.
- március 13.

A

szóbeli

meghallgatások

keretében.
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az

általános

felvételi

eljárás

21. 2018. március 14. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a
jelentkezők felvételi jegyzékét.

22. 2018. március 21- A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
22.

iskolában.

23. 2018. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti,
korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A
módosító

tanulói

adatlapot

ekkor

kell

megküldeni

a

Hivatalnak.

24. 2018. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

25. 2018. március 28. A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a
következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy
intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.

26. 2018. március 28. A

szakképzésért

valamint

az

és

felnőttképzésért

agrárpolitikáért

felelős

felelős
miniszter

miniszter,
kijelöli

a

Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító
középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről a
Klebelsberg Központon keresztül tájékoztatja az általános
iskolákat.

27.

2018. április 10.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját.

28.

2018. április 13.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort
- a Hivatal által meghatározott módon

- megküldi a

Hivatalnak.

29.

2018. április 20.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és
tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a
középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

30.

2018. április 27.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az
általános iskoláknak.

31. 2018. május 7-18. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános
felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál
kevesebb tanulót vettek fel.

32.

33.

2018. május 7.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást

- augusztus 31.

írhat ki.

2018. május 18.

A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást
meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
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34.

2018. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás
befejezése a fenntartónál.

35.

2018. június 18.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó
lakhelye,

ennek

hiányában

tartózkodási

helye

szerint

illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a
Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi a
tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.
A

Klebelsberg

Központ

kijelöl

legalább

egy,

a

megye

területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő
köznevelési

intézményt,

amely

a

tanulót

felveszi

tankötelezettségének teljesítése érdekében.

36.

2018. június 18.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó
lakhelye,

ennek

hiányában

tartózkodási

helye

szerint

illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a
Nemzeti

Szakképzési és

Felnőttképzési

Hivatal

részére,

amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a
Szakképzési

Hídprogramba.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl
legalább

egy,

a

Hídprogramban

megye
részt

területén
vevő

működő

középfokú

Szakképzési
intézményt,

tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének
teljesítése érdekében.

37.

2018. június 21-

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és

23.

a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által
meghatározott időben.

38.

2018. július 25.

Beiratkozás

- augusztus 10.

fenntartásában
miniszter

a
lévő,

honvédelemért
kizárólag

hatáskörébe

tartozó

a

felelős

miniszter

honvédelemért
szakképesítésekre

felelős
való

felkészítést folytató szakképző iskolába.

39. 2018. augusztus 1- Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott
31.

40.

2018. augusztus

rendészeti szakgimnáziumokba.
Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.

31.
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6. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
6.1 Pedagógus adatok

Tiszanána
Engedélyezett álláshelyek száma: 20 státus
Betöltött álláshelyek száma: 20 fő : ebből
-

Gyakornok: 4 fő

-

Pedagógus I. 9 fő

-

Pedagógus II.5 fő

-

Mesterpedagógus 2 fő

Betöltetlen álláshelyek száma: 0 fő
Óraadó: 1 fő angol (áttanít Kisköréről)
1 fő logopédus
1 fő pszichopedagógus

Kömlő
Engedélyezett álláshelyek száma: 19 státus a tagintézmény feladatellátási helyén
Betöltött álláshelyek száma: 17 fő : ebből
-

Gyakornok: 2 fő

-

Pedagógus I. 11 fő

-

Pedagógus II. 4 fő

-

Mesterpedagógus 0 fő

Betöltetlen álláshelyek száma: 2 fő
Megjegyzés: Határozott időre kinevezett : 1 fő (tanító)
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Óraadó: 1 fő logopédus
1 fő pszichopedagógus
8.2 A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok
ssz.

esemény / téma

felelős

határidő

eredményessé
gi mutató

1.

Minősítés Ped. II-be: Tihanyi Nóra Éva
Előkészületek,
zavartalan

a

minősítő

eljárás

lebonyolításának

biztosítása
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Bata

október

Róbertné

05.

8.3. A fenntartói intézkedési terv intézményre, tagintézményre vonatkozó része a kompetencia felmérés eredményeinek javulásáért:

Tiszanána:
Tanulókra vonatkozó feladatok

Tevékenységek, feladatok

Teljesülési
kritérium

A 2. vagy a 3. szint alatt
teljesítő tanulók (tanulói
jelentésre
épülő)
csoportos
fejlesztési
tervének

Fejlesztési terv, 2017.10.15. osztályfőnök Fejlesztési terv,
2 év távlatában legalább tanulói jelentés, ill.
ök,
tanulói jelentés,
15%-kal
csökken
a elemzés
folyamatos
szaktanárok
telephelyi jelentés
minimumszint
alatt
teljesítő tanulók száma

Módszer,
eszköz

Határidő

Felelős,
résztvevők

Dokumentumok

 elkészítése
 nyomon követése
Osztály- szintű szaktanári
tervek
elkészítése
(típushibák, hiányosságok
alapján)

Osztályszintű típushibák, Feladattípusok
hiányosságok
gyakorlása
csökkennek,
megszűnnek
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2017.10.15. szaktanárok
ill.
folyamatos

Tanulói jelentés,
szaktanári terv

A tanulók

 célirányos fejlesztése
 fejlesztési folyamata
közbeni belső mérések
 eredményeinek
elemzése

A
tanulók
célirányos Mérések,
fejlesztése
a
folyamat elemzések
közbeni belső mérések,
azok
eredményeinek
elemzése
alapján
történik

A
tanulók
motivációs Az országos kompetencia
szintjének emelése
mérések többségében jól
motivált tanulók vesznek
részt

Hatékony
technikák
megismertetése
tanulókkal

Hatékonyabb
tanórai
motivációs
eszközök,
eljárások,
előző
eredmények
ismertetése

tanulási Minden
tanuló
legyen Tanulási
képes hatékony tanulási technikák
a technikák
gyakorlati megismertetése
alkalmazására
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Folyamatos

munkaközös Belső
mérések
ség vezetők, összesítése, elemzése
szaktanárok

Folyamatos

osztályfőnök Telephelyi jelentések
ök,
szaktanárok

Folyamatos

osztályfőnök
ök,
szaktanárok

Pedagógusokra vonatkozó feladatok
Tevékenységek, feladatok

Teljesülési
kritérium

A
mérésiértékelési
kompetenciát
fejlesztést
segítő, valamint a tanulók
aktivitására
épülő
hatékony
tanulásszervezési
eljárások
bevezetését
segítő
továbbképzéseken
való
részvétel

Valamennyi
pedagógus Továbbképzés,
magas szintű mérési- önképzés,
értékelési
tapasztalatcsere
kompetenciákkal
rendelkezik

Módszer,
eszköz

Határidő

Felelős,
résztvevők

Dokumentumok

2018.08.31. Munkaközös
ség vezetők
pedagógusok

Szakirodalom,
tanúsítványok

A
kompetenciafejlesztés A
kompetenciafejlesztés Tervezés
beépítése
a
tanórákba valamennyi
tantárgy
(valamennyi tantárgy!)
tanóráiba
tervszerűen,
tudatosan épül be.

Folyamatos

Munkaközös
ség vezetők
pedagógusok

Tanmenetek, óratervek

Pozitív, fejlesztő
tanórai légkör

Folyamatos

Pedagógusok

Tanulói kérdőívek

hatású Pozitív légkörben zajló, Motiváció,
fejlesztő hatású tanórák, problémafelveté
melyen
a
tanulók s, értékelés
önmagukhoz
mért
fejlődése
rendszeres
megerősítést kap
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Pedagógusok
együttműködése

Rendszeres
belső
tapasztalatcsere, bevált jó
gyakorlatok
átadása,
gyakoribb
hospitálás,
esetmegbeszélés
segítségével megvalósuló,
javuló
pedagógiai
együttműködés

Tapasztalatcsere Folyamatos
, jó gyakorlat
átadása,
hospitálás,
esetmegbeszélé
s

Munkaközös
ség vezetők

Hospitálási napló,
belső
továbbképzések
dokumentációja,
munkaközösségi
értekezletek
dokumentációja

Kompetenciafejlesztést
Kompetenciafejlesztő
Feladatbank
segítő feladatok gyűjtése, feladatbank
létrehozása készítése,
rendszerezése
szaktantárgyakhoz
fejlesztése
kapcsolódóan

Folyamatos

Munkaközös
ség vezetők,
pedagógusok

Feladatbank

A témazáró dolgozatok
tartalmának
és
követelményeinek
egységesítése,
a
kompetencia-alapú
megközelítés beépítése

Folyamatos

Munkaközös
ség vezetők,
pedagógusok

Témazáró dolgozatok

A témazáró dolgozatok Témazáró
tartalma
és dolgozatok
követelménye
a készítése
kompetenciaalapú
megközelítésre épül
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A
hatékony,
tanulást A hatékony tanulást egyre
segítő
digitális újabb digitális tananyagok
tananyagok alkalmazása
egyre gyakoribb tanórai
alkalmazása segíti

Digitális
tananyagok
gyűjtése,
készítése,
megismerése,
előkészítése,
alkalmazása,
továbbfejlesztés
e, közreadása

Folyamatos

Munkaközös
ség vezetők,
pedagógusok

Digitális tananyagok,
tanmenetek,
óravázlatok

Iskolavezetésre vonatkozó feladatok
Tevékenységek, feladatok

Teljesülési
kritérium

Módszer,
eszköz

Határidő

Felelős,
résztvevők

Dokumentumok

A fejlesztéshez szükséges
erőforrások számbavétele

A fejlesztéshez igénybe
vehető humán és tárgyi
erőforrásokról
pontos
kép kialakítása.

Felmérés

2017.10.1
5.
ill.
folyamato
s

Intézményvezet
ő,
munkaközöss
ég vezetők

Munkatervek
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A
fejlesztő
munka
folyamatos,
rendszeres
ellenőrzése,
beszámoltatás,
dokumentum-elemzés
(naplók, fejlesztési tervek
stb.) értékelése
Bemeneti, diagnosztikus
mérések
beépítése
az
iskola
értékelési
rendszerébe

Rendszeres
értékelés
hatékony
munkát.

ellenőrzés,
segíti
a
fejlesztő

Ellenőrzés,
beszámolás,
dokumentumele
mzés

Folyamato
s

Intézményvezet
ő,
intézményvezet
ő-helyettes,
munkaközöss
ég vezetők

Naplók,
értékelőlapok,
ellenőrzési dokumentáció

A kompetenciák bemeneti
szintjének
megbízható
diagnosztizálása.

Mérések

2017.10.1
5.
ill.
folyamatos

Intézményvezet
ő,
intézményvezet
őhelyettes,
munkaközöss
ég vezetők,
pedagógusok

Munkatervek,
mérési anyagok

A kompetenciafejlesztést
támogató
tárgyi
környezet
biztosítása
(pályázati
lehetőségek
kihasználása)

A kompetenciafejlesztést
jól támogató környezet
folyamatos fejlődése.

Pályázatok
benyújtása

Folyamato
s

Intézményvezet
ő,
intézményvezet
őhelyettes,
munkaközöss
ég vezetők,
pedagógusok

Pályázati dokumentáció

A
pedagógusok
teljesítményértékelése
során
a
kompetenciamérés
eredményessége
érdekében
végzett
tevékenység
figyelembe
vétele

A
kompetenciamérés
eredményessége
terén
végzett
fejlesztő
tevékenység elismerése.

Teljesítményértékelés

Folyamato
s

Intézményvezet
ő,
intézményvezet
őhelyettes,
munkaközöss
ég vezetők,
pedagógusok

Teljesítményértékelés
dokumentációja
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Nyilvánosság,
tájékoztatás:
fenntartó

szülők,

A
kompetenciamérés
eredményeit az érintettek
a megismerik.

Szülői értekezlet,
fogadó óra.
Az
intézmény
által a fenntartó
részére
megküldött
összefoglaló
elemzés
a
mérésekről.

Folyamato
s

Intézményvezet
ő,
intézményvezet
őhelyettes,
munkaközöss
ég vezetők,
pedagógusok

Beszámolók,
jelenléti ívek

Fenntarthatóság:
az
intézkedési
terv
elemeinek beépítése az
éves munkatervekbe

Jelen intézkedési terv
elemei
az
éves
munkatervek
fontos
részeivé válnak.

Munkatervek
készítése,
tervezés

Folyamato
s

Intézményvezet
ő,
intézményvezet
őhelyettes,
munkaközöss
ég vezetők,
pedagógusok

Munkatervek

elemzések,

I. A fenntartó által javasolt intézkedések
Tevékenységek, feladatok
A
fejlesztő
munka
folyamatos,
rendszeres
támogatása, ellenőrzése,
értékelése
a
fenntartó
részéről

Teljesülési
kritérium
Az
országos
kompetenciamér
ésen
8.
évfolyamon
a
minimum
szint
alatt
teljesítő
diákok
arányának 85%
alá csökkenése.

Módszer, eszköz

Határidő

Mérés

OKM
mérés
időpontja 2018.
május 23.
A
tanév
rendjéről szóló
14/2017.
(VI.14.)
EMMI
rendelet 11.§ ban
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Felelős, részt
vevők
Intézményveze
tő

Dokumentumok
Munkatervek,
beszámolók,
naplók

haladási

Alsó tagozatos nevelők
munkájának
folyamatos
értékelése, segítése

Szakos
javítása

ellátottság

Pedagógusok támogatása
a továbbképzéseken való
részvételre

Megfelelő
mérési
körülmények biztosítása

Belső
tudásmegosztás
szintereinek bővítése

A
telephely
eredményeinek
15%-os javulása
a
2016.
évi
eredményekhez
képest.
A 4. évfolyam
végére ne legyen
olyan tanuló,aki
olvasásiírásiszámolási
nehézséggel
küzd.
Minden
pedagógus állás
szakos
pedagógus általi
betöltése
A
pedagógusok
részt vesznek az
ajánlott
pedagógiai
témájú
továbbképzéseke
n
A
mérés
lebonyolításakor
optimális
körülmények
megteremtése, a
külső
zavaró
körülmények
minimalizálása.
A tanulók önálló
munkájának
elősegítése
és
kontrollálása.
Munkaértekezlet
ek
gyakoriságának

meghatározotta
k alapján.

Folyamatos
ellenőrzés
az
intézményvezetés
részéről

Folyamatos

Toborzás

2017.
09.01.
illetve
folyamatos

Továbbképzés

Folyamatos

Mérés

Munkaértekezletek
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Intézményveze
tő,
alsó
tagozatos
nevelők

Munkatervek,
beszámolók,
dolgozatok

Intézményveze
tő,
Egri
Tankerületi
Központ
munkatársai
Intézményvezetés,
pedagógusok

Hirdetések

OKM
mérés
időpontja 2018.
május 23.
A
tanév
rendjéről szóló
14/2017.
(VI.14.)
EMMI
rendelet 11.§ ban
meghatározotta
k alapján.

Intézményveze
tő, intézményi
mérési
koordinátor

Mérőlapok

2017.09.15.

Intézményveze
tő,
munkaközössé

Éves
munkaterv,
munkaértekezletek
jegyzőkönyvei

témazáró

Tanúsítványok

Fenntartói
helyszínen

ellenőrzés

a

Szülők
tájékoztatása
a
méréssel kapcsolatosan
Az
előző
évi
eredményeinek
megismerése,
megismertetése

mérés

A mérés fontosságának
tudatosítása
az
érintettekben
(tanulók,
szülők)

Óratömeg emelés: alsó
tagozatban
napközis
foglalkozások,
felső
tagozatban,
tanulószoba
biztosítása
2018/2019.
tanévtől

emelése
A
fenntartó
képviselői
helyszíni
ellenőrzést
végeznek

g-vezetők
Egri Tankerületi
Központ
igazgató,
Egri Tankerületi
Központ
tanügyigazgatá
si referensei,
intézményvezet
ő,
intézményvezet
ő-helyettes
Intézményveze
tő,
osztályfőnök

Dokumentumok
áttekintése,
ellenőrzése

2017. 10. 31.ig,
2018. 02. hó
2018. 05. hó

A
mérés
fontosságának
tudatosítása
szülői értekezlet
A
2017.
évi
mérés
eredményei
a
szülők,
tanulók
és
telephely
számára
nyilvánosak

Szülői értekezlet
6. és 8. évfolyam

2018. 04. hó

Közös értékelés

2018. 03. hó

Intézményveze
tő

FITtelephelyi,
intézményi jelentés

A tanulói háttér
kérdőívek
nagyobb
számban
kerülnek vissza
az intézménybe,
mérhetővé válik
a
hozzáadott
pedagógiai érték.
Az
iskola
tanulóinak 80%a vegyen részt a
délutáni
foglalkozásokon.

Tanulói
háttérkérdőívek,
intézményi
OKM
telephelyi jelentés

2018.
évi
mérést
megelőzően
előre
meghatározott
időpont

Intézményveze
tő,
osztályfőnökök

Tanulói háttér kérdőív,
CSH index

Egyeztetés
a
fenntartóval.
Szülők tájékoztatása
és meggyőzése.

Folyamatos,
óratömeg
biztosítása:
2018. 05. hó

Egri Tankerületi
Központ
igazgató,
intézményvezet
ő

Intézményi
tantárgyfelosztás
2018/2019. tanévben
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Intézményi
dokumentumok,
Haladási naplók

Jelenléti ív

Kömlő:
Tanulókra vonatkozó feladatok
Tevékenységek, feladatok

Teljesülési
kritérium

Módszer,
eszköz

A 2. vagy a 3. szint alatt
teljesítő
tanulók
(tanulói
jelentésre épülő) csoportos
fejlesztési tervének

2 év távlatában legalább
15%-kal
csökken
a
minimumszint
alatt
teljesítő tanulók száma

Fejlesztési
2017.10.15. Osztályfőnök
terv,
tanulói ill.
ök,
jelentés,
folyamatos
szaktanárok
elemzés

 elkészítése
 nyomon követése

Osztályszintű
szaktanári Osztályszintű típushibák, Feladattípusok
tervek elkészítése (típushibák, hiányosságok
gyakorlása
hiányosságok alapján)
csökkennek,
megszűnnek
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Határidő

Felelős,
résztvevők

2017.10.15. Szaktanárok
ill.
folyamatos

Dokumentumok
Fejlesztési terv,
tanulói jelentés,
telephelyi jelentés

Tanulói jelentés,
szaktanári terv

A tanulók

 célirányos fejlesztése
 fejlesztési folyamata
közbeni belső mérések
 eredményeinek elemzése

A
tanulók
célirányos Mérések,
fejleszté- se a folyamat elemzések
közbeni belső mérések,
s azok eredményeinek
elemzése
alapján
történik

Folyamatos

Munkaközöss Belső
mérések
ég
vezető, összesítése, elemzése
szaktanárok

A
tanulók
motivációs Az országos kompetencia
szintjének emelése
mérésekben
többségében jól motivált
tanulók vesznek részt

Hatékonyabb
tanórai
motivációs
eszközök,
eljárások,
előző
eredmények
ismertetése

Folyamatos

Osztályfőnök
ök,
szaktanárok

Hatékony tanulási technikák
megismertetése a tanulókkal

Tanulási
technikák
megismertetés
e

Folyamatos

Osztályfőnök
ök,
szaktanárok

Minden
tanuló
legyen
képes hatékony tanulási
technikák
gyakorlati
alkalmazására
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Telephelyi jelentések

Pedagógusokra vonatkozó feladatok
Tevékenységek, feladatok

Teljesülési
kritérium

Módszer,
eszköz

Határidő

Felelős,
résztvevők

Dokumentumok

A
mérésiértékelési
kompetenciát
fejlesztést
segítő, valamint a tanulók
aktivitására épülő hatékony
tanulás- szervezési eljárások
bevezetését
segítő
továbbképzéseken
való
részvétel

Valamennyi
pedagógus Továbbképzés,
magas szintű mérési- önképzés,
értékelési
tapasztalatcsere
kompetenciákkal
rendelkezik

2018.08.31

Munkaközöss
ég vezetők
pedagógusok

Szakirodalom,
tanúsítványok

A
kompetenciafejlesztés A
kompetenciafejlesztés Tervezés
beépítése
a
tanórákba valamennyi
tantárgy
(valamennyi tantárgy!)
tanóráiba
tervszerűen,
tudatosan épül be.

Folyamatos

Munkaközöss
ég vezetők
pedagógusok

Tanmenetek, óratervek

Pozitív,
fejlesztő
tanórai légkör

Folyamatos

Pedagógusok

Tanulói kérdőívek

hatású Pozitív légkörben zajló, Motiváció,
fejlesztő hatású tanórák, problémafelveté
melyen
a
tanulók s, értékelés
önmagukhoz
mért
fejlődése
rendszeres
megerősítést kap
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Pedagógusok együttműködése

Rendszeres
belső
tapasztalatcsere, bevált jó
gyakorlatok
átadása,
gyakoribb
hospitálás,
esetmegbeszélés
segítségével megvalósuló
javuló
pedagógiai
együttműködés

Tapasztalatcsere Folyamatos
, jó gyakorlat
átadása,
hospitálás,
esetmegbeszélé
s

Munkaközöss
ég vezetők

Hospitálási napló
belső továbbképzések
dokumentációja,
munkaközösségi
értekezletek
dokumentációja

Kompetenciafejlesztést segítő Kompetenciafejlesztő
Feladatbank
feladatok
gyűjtése, feladatbank
létrehozása készítése,
rendszerezése
szaktantárgyakhoz
fejlesztése
kapcsolódóan

Folyamatos

Munkaközöss
ég vezetők
pedagógusok

Feladatbank

A
témazáró
dolgozatok
tartalmának
és
követelményeinek
egységesítése, a kompetenciaalapú megközelítés beépítése

Folyamatos

Munkaközöss
ég vezetők
pedagógusok

Témazáró dolgozatok

A témazáró dolgozatok Témazáró
tartalma
és dolgozatok
követelménye
a készítése
kompetencia-alapú
megközelítésre épül
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A hatékony,
digitális
alkalmazása

tanulást segítő A hatékony tanulást egyre
tananyagok újabb digitális tananyagok
egyre gyakoribb tanórai
alkalmazása segíti

Digitális
tananyagok
gyűjtése,
készítése,
megismerése,
előkészítése,
alkalmazása,
továbbfejlesztés
e, közreadása
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Folyamatos

Munkaközöss
ég vezetők
pedagógusok

Digitális tananyagok
tanmenetek
óravázlatok

Iskolavezetésre vonatkozó feladatok
Tevékenységek, feladatok

Teljesülési
kritérium

Módszer,
eszköz

Határidő

Felelős,
résztvevők

Dokumentumok

A
fejlesztéshez
szükséges A fejlesztéshez igénybe Felmérés
erőforrások számbavétele
vehető humán és tárgyi
erőforrásokról
pontos
kép kialakítása.

2017.10.15. Intézményvezet
ill.
ő,
folyamatos
munkaközöss
ég vezetők

Munkatervek

A fejlesztő munka folyamatos,
rendszeres
ellenőrzése
beszámoltatás, dokumentumelemzés (naplók, fejlesztési
tervek stb.) értékelése

Folyamatos

Naplók, értékelőlapok,
ellenőrzési
dokumentáció

Rendszeres
értékelés
hatékony
munkát.

ellenőrzés, Ellenőrzés,
segíti
a beszámolás,
fejlesztő dokumentumelemzés,

Bemeneti,
diagnosztikus A kompetenciák bemeneti Mérések
mérések beépítése az iskola szintjének
megbízható
értékelési rendszerébe
diagnosztizálása
állandósul.

Intézményvezet
ő,
intézményvezet
ő-helyettes,
munkaközöss
ég vezetők

2017.10.15. Intézményvezet
ill.
ő,
folyamatos
intézményvezet
ő-helyettes,
munkaközöss
ég vezetők,
pedagógusok
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Munkatervek,
mérési anyagok

A
kompetenciafejlesztést A kompetenciafejlesztést Pályázatok
támogató
tárgyi
környezet jól támogató környezet benyújtása
biztosítása
(pályázati folyamatos feljődése
lehetőségek kihasználása)

Folyamatos

Intézményvezet
ő,
intézményvezet
ő-helyettes,
munkaközöss
ég vezetők,
pedagógusok

Pályázati dokumentáció

A
pedagógusok
teljesítményértékelése során a
kompetenciamérés
eredményessége
érdekében
végzett
tevékenység
figyelembe vétele

Folyamatos

Intézményvezet
ő,
intézményvezet
ő-helyettes,
munkaközöss
ég vezetők,
Pedagógusok

Teljesítményértékelés
dokumentációja

Nyilvánosság,
tájékoztatás: A
kompetenciamérés Szülői érekezlet, Folyamatos
szülők, fenntartó
eredményeit az érintettek fogadó óra.
megismerik.
Az
intézmény
által a fenntartó
részére
megküldött
összefoglaló
elemzés
a
mérésekről.

Intézményvezet
ő,
intézményvezet
ő-helyettes,
munkaközöss
ég vezetők,
pedagógusok

Beszámolók,
elemzések,
ívek

A
kompetenciamérések Teljesítményeredményessége
terén értékelés
végzett
fejlesztő
tevékenység
elismerést
kap
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jelenléti

Fenntarthatóság:
az Jelen
intézkedési
terv Munkatervek
intézkedési
terv
elemeinek elemei
az
éves készítése,
beépítése
az
éves munkatervek
fontos tervezés
munkatervekbe
részeivé válnak.

I.

Folyamatos

Intézményvezet
ő,
intézményvezet
ő-helyettes,
munkaközöss
ég vezetők,
pedagógusok

Munkatervek

A fenntartó által javasolt intézkedések

Tevékenységek, feladatok

Teljesülési kritérium

A fejlesztő munka folyamatos,
rendszeres
támogatása,
ellenőrzése,
értékelése
a
fenntartó részéről

Az
országos
kompetenciamérésen a 8.
évfolyamon a minimum
szint alatt teljesítő diákok
arányának
mindkét
mérési területen 15%-os
csökkenése

Alsó
tagozatos
nevelők
munkájának
folyamatos
értékelése, segítése

A 4. évfolyam végére ne
legyen olyan tanuló, aki
olvasási- írási- számolási
nehézséggel küzd.
Minden pedagógus állás
betöltése

Szakos ellátottság javítása

Módszer,
eszköz
Mérés

Folyamatos
ellenőrzés
az
intézményvezet
és részéről
Toborzás
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Határidő
OKM mérés
időpontja
2018. május
23.
A
tanév
rendjéről
szóló
14/2017.
(VI.14.)
EMMI
rendelet
11.§
-ban
meghatározo
ttak alapján.
Folyamatos

2017. 09.01.

Felelős, részt
vevők
Intézményvezet
ő

Dokumentumok

Intézményvezet
ő,
alsó
tagozatos
nevelők
Intézményvezet
ő,Egri
Tankerületi

Munkatervek,
beszámolók,
témazáró dolgozatok

Munkatervek,
beszámolók,
haladási naplók

Hirdetések

Pedagógusok
támogatása
a
továbbképzéseken
való
részvételre

A
pedagógusok
részt
vesznek
az
ajánlott
pedagógiai
témájú
továbbképzéseken
A mérés lebonyolításakor
optimális
körülmények
megteremtése, a külső
zavaró
körülmények
minimalizálása. A tanulók
önálló
munkájának
elősegítése
és
kontrollállása.

Továbbképzés

folyamatos

Mérés

Belső
tudásmegosztás
szintereinek bővítése

Munkaértekezletek
gyakoriságának emelése

Munkaértekezle
tek

OKM mérés
időpontja
2018. május
23.
A
tanév
rendjéről
szóló
14/2017.
(VI.14.)
EMMI
rendelet
11.§
-ban
meghatározo
ttak alapján.
2017.09.15.

Fenntartói
helyszínen

a

A fenntartó képviselői
helyszíni
ellenőrzést
végeznek

Dokumentumok
áttekintése,
ellenőrzése

2017.10 31.ig,
2018.02.hó
2018.05.hó

Az
előző
évi
mérés
eredményeinek megismerése,
megismertetése

A
2017.
évi
mérés
eredményei
a
szülők,
tanulók
és
telephely
számára nyilvánosak

Közös értékelés

2018.03.hó

Megfelelő mérési körülmények
biztosítása

ellenőrzés
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Központ
munkatársai
Intézményvezet
és,
pedagógusok

Tanúsítványok

Intézményvezet
ő,
intézményi
mérési
koordinátor

Mérőlapok

Intézményvezet
ő,
munkaközösség
vezetők
Egri Tankerületi
Központ
igazgató,
Egri
Tankerületi
Központ
tanügyigazgatás
i referensei,
intézményvezet
ő,
intézményvezet
ő-helyettes

Éves
munkaterv,
munkaértekezletek
jegyzőkönyvei

Intézményvezet
ő

FIT-telephelyi,
intézményi jelentés

Intézményi
dokumentumok,
Haladási naplók

Szülők
tájékoztatása
méréssel kapcsolatosan

a

A mérés fontosságának
tudatosítása
szülői értekezlet

A
mérés
fontosságának
tudatosítása az érintettekben
(tanulók, szülők)

A
tanulói
háttér
kérdőívek
nagyobb
számban kerülnek vissza
az
intézménybe,
mérhetővé
válik
a
hozzáadott
pedagógiai
érték.
Az
iskola
tanulóinak
80%-a vegyen részt a
délutáni foglalkozásokon.

Óratömeg
emelés:
alsó
tagozatban
napközis
foglalkozások
biztosítása
2018/2019. tanévtől
IKT eszközök
támogatása

beszerzésének

Az
IKT
eszközök
számának növekedése

Szülői
értekezlet
6.
és
8.
évfolyam
Tanulói
háttérkérdőívek
,
intézményi
OKM telephelyi
jelentés

2018. 04. hó

Intézményvezet
ő, osztályfőnök

Jelenléti ív

2018.
évi
mérést
megelőzően
előre
meghatározo
tt időpont

Intézményvezet
ő,
osztályfőnökök

Tanulói
háttér
kérdőív, CSH index

Egyeztetés
a
fenntartóval.
Szülők
tájékoztatása
és meggyőzése.
Közbeszerzés

Folyamatos,
Plusz
óratömeg
biztosítása:
2018. 05. hó
Folyamatos

Egri Tankerületi
Központ
igazgató,
intézményvezet
ő
Intézményvezet
ő,
Egri Tankerületi
Központ
igazgató

Intézményi
tantárgyfelosztás
2018/2019.
tanévben
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A
beszerzés
lebonyolításának
dokumentumai

8.4. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai

Tiszanána
feladat

felelős

határidő

Halmi Ágnes

2018. 08.01.

1.a osztály of.

M. Szűcs Istvánné

2018. 08.01.

1.b osztály of.

Juhászné Gőz Gabriella

2018. 08.01.

2. of

Csontos Tiborné

2018. 08.01.

3. of

Baglyos Éva

2018. 08.01.

4. of.

Kertész Judit

2018. 08.01.

5.a of.

Prázmáriné Révész Katalin

2018. 08.01.

5.b of.

Godóné Orosz Júlia

2018. 08.01.

6.a of.

Szabó Istvánné

2018. 08.01.

6.b of.

Feke Mónika

2018. 08.01.

7. of.

Halmi Ágnes

2018. 08.01.

8. of.

Antal Andrásné

2018. 08.01.

DÖK felelős

Alsós munkaközösség-vezető

Baglyos Éva

Osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Godóné Orosz Júlia

Természettudományi munkaközösség-vezető

Halmi Ágnes

Kömlő
feladat
DÖK felelős
Szakszervezeti alapszervezeti titkár

felelős

határidő

Szűcs Györgyi

2018. 08.01.

Tóth Tamás Béla

1. osztály of.

Korózsné Szegedi Ildikó

2018. 08.01.

2. osztály of.

Kratafila-Nagy Zsuzsanna

2018. 08.01.

3.a of

Drahosné Csikós Katalin

2018. 08.01.

3.b of

Szűcs Györgyi

2018. 08.01.

4.a of.

Sipos Gáborné

2018. 08.01.

5.a of.

Antal-Olajos Renáta

2018. 08.01.

5.b of.

Vitkóczi Gáborné

2018. 08.01.
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6.a of.

Tóth Tamás Béla

2018. 08.01.

6.b of.

Szabó-Pálfalvi Kinga

2018. 08.01.

7.a of.

Borkóné Abuczki Éva

2018. 08.01.

7.b of.

Ipacs Dániel

2018. 08.01.

8.a of.

Vargáné Kátai Gabriella

2018. 08.01.

Alsós munkaközösség-vezető

Drahosné Cs. K.

Felsős munkaközösség-vezető

Vitkóczi Gáborné

8.5 Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási terv aktualizálása

Tiszanána
Sorszám

Név

Munkakör

Képzés

Akreditációs

megnevezése

szám

Idő

Távollét

Helyettesítés

ideje

szükséges
igen-nem

1

Varga

tanár

Földrajz tanár

2017.09.01-

Ferenc
2

Farkas
Márta

?

?

0

nem

2023.06.15
tanító

Ének

2017.09.01-

műveltségterületi

2018.06.15

képzés
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Kömlő

9. A MAGASABB VEZETŐK HETI ÜGYELETI RENDJE
Hétfő
M.

Szűcs

István
de.

du.

Kedd

int.

M.

Szerda

Szűcs

István

int.

M.

Szűcs

István

int.

vez.

vez.

vez.

Orbán Károly

Orbán Károly

Orbán

int. vez. h.

int. vez. h.

int. vez. h.

Károly
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Csütörtök

Péntek

M. Szűcs István

Orbán Károly

int. vez.

int. vez. h.

Orbán

Károly

int. vez. h.

Orbán Károly
int. vez. h.

Tihanyi
Éva
de.

Nóra
tagint.

vez. h.

du.

Tihanyi Nóra
Éva tagint.

Bata Róbertné
tagint. vez

Bata Róbertné
tagint. vez

Éva

vez h.

Bata

Tihanyi Nóra

Tihanyi Nóra

Róbertné

Róbertné

Éva tagint. vez

Éva tagint. vez

h.

h.

tagint. vez

Nóra
tagint.

vez h.

Bata

tagint. vez

Tihanyi

Bata
Róbertné
tagint.vez.

10. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

Hónap

szeptember

október

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött

Alkalmazott

Ellenőrzést

területek

módszer

végzők

munkaköri
leírások
aktualitásai

pedagógusi és
alkalmazotti kör
munkaköri leírása

évindítás
adminisztráció
s teendőink
nyomon
követése

foglalkozási
tervek,
tematikus
tervek, egyéni
fejlesztési
tervek –
foglalkozási
naplók,
törzslapok, KIR
és más
statisztikai
adatállományok
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szöveg
aktualizálása

dokumentumvizsgálat

intézmény-vezető
tagintézményvezető

Intézményvezetőhelyettes
tagintézményve
zető-helyettes

intézmény-vezető
Intézményvezetőhelyettes
november

első félévi
óralátogatások

tanórák,
foglalkozások

december

második
negyedéves
értékelés

osztálynapló,
értékelőív,
egyéni haladási
napló

hospitáció

dokumentumvizsgálat

tagintézményvezető,
tagintézményve
zető-helyettes ,
szakmai
munkaközösség
-vezetők
Intézményvezetőhelyettes
tagintézményve
zető-helyettes
intézmény-vezető

január

félévi
adminisztráció
megfelelése és
teljesítése

naplók,
tájékozató
füzetek,
beszámolók,
statisztika

dokumentumvizsgálat

Intézményvezetőhelyettes
tagintézményvezető és a
helyettes
intézmény-vezető

február

Hónap

középfokú
beiskolázással
kapcsolatos
teendők

Ellenőrzés célja

Intézményvezetőhelyettes

a tanulók felvételi
dokumentumainak kezelése

dokumentumvizsgálat

Ellenőrzött

Alkalmazott

Ellenőrzést

területek

módszer

végzők

tagintézményvezető és az
tagintézményvezető-helyettes

intézmény-vezető
március

április

a pedagógusok
minősítésének
előkészítése

minősítési
dokumentáció

harnadik
negyedéves
értékelések

osztálynapló,
értékelőív,
egyéni haladási
napló

59

dokumentumvizsgálat

dokumentumvizsgálat

tagintézmény
vezető
Intézményvezetőhelyettes
tagintézményve
ze-tő-helyettes

erdei iskolák,
tanulmányi
kirándulások
tartalmi
oldalának
megszervezése
és a
lebonyolítás
munkálatai

május

Intézményvezetőhelyettes
programtervek

dokumentumvizsgálat
tagintézményve
zető helyettes

intézmény-vezető
tanév végi
adminisztráció

június

naplók,
törzskönyvek,
bizonyítványok
ellenőrzése

dokumentumvizsgálat

Intézményvezetőhelyettes
tagintézményvezető és az
tagintézményveze
-tő helyettes

Pedagógusok ellenőrzésének főbb szempontjai:
nevelő-oktató munka színvonala a tanítási órákon (óralátogatások)
tanórák és az iskolán kívüli foglalkozások szervezése (tábor, DÖK, versenyek, kirándulások)
tanár- diák kapcsolat
szülőkkel való kapcsolattartás (családlátogatások)
taneszközök, tankönyvek kiválasztása, használata
tantermek rendezettsége, dekorációja
füzetek, felmérő füzetek vezetése, javítása
Óralátogatások
Intézményvezető, tagintézményvezető : októbertől májusig havonta 2 óra 
Intézményvezető helyettes, tagintézményvezető helyettes : októbertől májusig havonta 1 óra
Munkaközösség vezetők:
munkaközösség tagjainál

Értékelés

félévenként

legalább

1

- minden látogatás utáni megbeszélésen,
- a félévi értekezleten,
- a tanévzáró értekezleten.

Az értékelés szempontjai:
- Eredményesség, hatékonyság az órán.
- Tanulók motiválása.
- A szemléltető eszközök használata.
- Alkalmazott módszerek megfelelősége.
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alkalommal,

előre

bejelentkezéssel

a

- Differenciált munkavégzés alkalmazása.
- A tanulók egyéni munkája.
- A tanulók önálló munkája.
- A munka hatékonysága.
- A tanmenetben hol helyezkedik el az óra?
- A minőségi munka szempontjai alapján, a tanév végén az elfogadott szempontok alapján.

11. TÁRGYI FELTÉTELEK
Dologi, tárgyi feltételeink

Az intézmény működéséhez szükséges lesz ebben a tanévben is a rendelkezésre álló keretek tudatos
tervezése, takarékos felhasználása. Pályázati források segítségével igyekszünk kiegészíteni a
forrásokat.
A heti öt testnevelés óra bevezetése minden évfolyamon megtörtént.. A tornaterem mellett a B
épületben található használaton kívüli tantermek (iskolai tanműhely) bútorainak átrendezésével
próbálunk meg helyet teremteni a foglalkozások megtartásához. Az úszásoktatás megszervezését
eddig a tárgyi feltételek hiánya miatt nem tudtuk megoldani. A 2017/18-as tanévben 5-6.
évfolyamon tervezzük az úszásoktatás megszervezését.
Idén is elvégeztük a nyári karbantartási és felújítási munkálatokat, a szükséges tisztasági
festéseket, lábazati festék került a folyosókra,

illetve sor került kisebb felújításokra: 2 tanterem, 2

öltöző tisztasági festése, 2 tábla újrafestése.
A tagintézmény sportudvarán található játszótéri eszközök közül a veszélyesnek minősítettek
lebontásra kerültek.
A intézmény számítógép – állománya az alábbiak szerint alakul: a TIOP 1.1.1 konstrukcióban
tiszanánára 15 db tanulói asztali számítógép, 6 db monitor és 2 db SWITSH, kömlőre

14 db

tanulói asztali számítógép, 7 db monitor és 1 db SWITSH került elhelyezésre, beüzemelésre. Ez a
mennyiség kömlőn nem elegendő, hiszen 6.a és 6. b osztályban 19 és 21 fő az osztály létszáma,
nem tud minden tanuló gép előtt ülni.
A tanulók IKT munkáját egyéb tanórákon még a TÁMOP 6.1.2 forrásból nyert 6 db tanulói tablet
segíti.
A KRÉTA elektronikus naplót ettől a tanévtől bevezettük tagintézményünkben, ezért szükség lenne
még újabb tanári gépekre, tabletekre. 17 fő pedagfógusra 7 db működő laptop jut.
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A TÁMOP 6.1.2 keretében sporteszközök, játékok, informatika eszközök ( 1 laptop, 1 nyomtató),
mászófal, fényképezőgép kerültek a tagintézménybe.
Mini Judo –program keretében 50 db tatami szőnyeget és Judo-ruhákat kapott a tagintézményünk.

12. Pályázatok

- Útravaló MACIKA ösztöndíjprogram –Út a középiskolába
-…... fő nyolcadikos továbbfutó
- …. fő új jelentkező 7 évfolyamon
Jelentkezés szeptember 15-ig
- 2017. augusztus 01-től indult a EFOP-3.1.5-16 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása projekt. Időtartama 3 év. Tagintézmény

Erzsébet-tábor: őszi, nyári napközis táborban újra pályázni kívánunk.

Fenntartási időszakban van: TÁMOP 6.1.2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok lokális színterek- tagintézmény
EFOP-1.3.9.-17

Iskolaközpontú helyi eggyüttműködések támogatása- beadásra került
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1 . SZÁMÚ MELLÉKLET
AZ ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

2017/2018. tanév
Készítette: Drahosné Csikós Katalin

A munkaközösség tagjai:
Drahosné Csikós Katalin
Korózsné Szegedi Ildikó
Kratafila-Nagy Zsuzsanna
Kövér Péter
Sipos Gáborné
Szűcs Györgyi
Oláh Tibor Bence
Ütemterv:
Augusztus:
Tanévnyitó értekezlet: augusztus 30.
Alakuló értekezlet: augusztus 22.
Az éves program megtervezése: augusztus 30.
Órarend kialakítása: augusztus utolsó hete
Kiemelt munkaközösségi feladat: termek, folyosók dekorálása
Szeptember:
Házirend ismertetése, Tűz-és balesetvédelem: 1. tanítási nap
Szülői értekezletek megtartása
Tanmenetek leadása: szeptember 30.
Tanév eleji osztályszintű diagnosztikus felmérések elvégzése, kiértékelése: szeptember harmadik,
negyedik hetében.
Az első osztályokban a képességek mérése, neveltségi szint megállapítása: szeptember vége
Kiemelt munkaközösségi feladat:
Anyakönyvek, naplók megnyitása.
Alsó tagozatos mérési rendszer kidolgozása.
Diagnosztikus mérések eredményeinek megismerése, az eredmények értelmezése, fejlesztési szükségletek
feltárása (Meixner – olvasásvizsgálat).
Belső továbbképzés: Olvasástechnika fejlesztésének lehetőségei. A hónap utolsó hetében.
Takarítási világnap – szeptember 23. szemétszedés a településen.
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Október:
Statisztikák elkészítése: október 1.
Aradi vértanúk napja: október 6.
DIFER mérés az első osztályos tanulók körében: október 22.
Nemzeti ünnep: október 23.
Mesemondó verseny
Gárdonyi-kupa
Kiemelt munkaközösségi feladat:
Diagnosztikus mérések eredményeinek megismerése, az eredmények értelmezése, fejlesztési szükségletek
feltárása (Elemi számolási készség vizsgálata).
Matematikai alapkészségek fejlesztésének lehetőségei.
A tanév indítását követő megbeszélés, aktualitások.

November:
Az óvónők meghívása az első osztályba
“Tök jó” nap – tökfaragó verseny
Kiemelt munkaközösségi feladat:
Belső továbbképzés: Matematikai alapkészségek fejlesztésének lehetőségei.
Kapcsolódó műhelymunka: Saját gyakorlat bemutatása.
December:
Adventi gyertyagyújtások
Mikulás műsor
Iskolai karácsonyi ünnepség
Mikulás-kupa
Kiemelt munkaközösségi feladat:
DIFER mérőeszköz megismerése, mérési eredmények megismerése – az óvónőkkel közösen.
Fejlesztési szükségletek és lehetőségek feltárása DIFER eredményeinek alapján.
Január:
Szaktárgyi felmérések (a tanmenetek szerint)
I. félév vége, osztályozó értekezlet
Félévi bizonyítványok kiosztása
Félévi szülői értekezletek
Félévi értekezlet
Kiemelt munkaközösségi feladat:
A féléves munka értékelése.
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Íráskészség fejlesztésének lehetőségei
Február:
Farsang
Kiemelt munkaközösségi feladat:
Belső továbbképzés: Szövegértés-irodalmi szöveg - fejlesztésének lehetőségei.
Március:
Nemzeti ünnepünk: március 15.
Bukásra álló tanulók figyelemmel kísérése
Március 22. A Víz világnapja
Kiemelt munkaközösségi feladat:
Látogatás az óvodában, óvodai mérések megismerése, tapasztalatcsere.
Április:
A Költészet napja: versmondó verseny
Április 7. Egészségügyi Világnap Plakátkészítés
Április 22. A Föld napja - Filmvetítés
Kiemelt munkaközösségi feladat:
Belső továbbképzés: Szövegértés-ismeretterjesztő szöveg-fejlesztésének lehetőségei
Május:
Anyák napja
Óvodások látogatása az 1. osztályosoknál
1.
osztályosok visszalátogatása az óvodába
Gyermek nap
Május 10. madarak és Fák Napja - vetélkedő
Bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítése levélben
Helyesíró verseny
Év végi mérések
Kiemelt munkaközösségi feladat:
Év végi felmérések előkészítése, egységes értékelés
Június:
Osztályozó értekezlet
Ballagás, tanévzáró ünnepély
Kiemelt munkaközösségi feladat:
Pontos tanév végi dokumentáció, a tanév zárása
Kimeneti mérések elvégzése (Meixner, elemi számolási készség, íráskészség) eredményeinek értékelése,
értelmezése, fejlesztési feladatok meghatározása Az éves munka megbeszélése, tapasztalatok.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET
A FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

Antal-Olajos Renáta

5.a osztály

Vitkóczi Gáborné

5. b osztály

Tóth Tamás Béla

6.a osztály

Szabó Pálfalvi Kinga

6. b osztály

Borkóné Abuczki Éva

7. a osztály

Ipacs Dániel

7. b osztály

Kátai Gabriella

8. osztály

Kollányi György

Kiemelt feladatok a tanévben

Belső továbbképzések az ’INTÉZKEDÉSI TERV” ben foglaltak alapján
-szövegértés fejlesztése
-a tanulók motiválása
-hatékony tanulási módszerek, technikák
-differenciált óra
egyénre szabott képességfejlesztés

A munkaközösségi foglalkozások havi rendszerességgel zajlanak. Időpontjuk alkalmazkodik a
délutáni elfoglaltságokhoz, arra törekedve, hogy lehetőség szerint azon minden érintett részt tudjon
venni. Témájuk a munkatervben meghatározott programok előkészítése, szervezése, értékelése. A
magatartási és szorgalmi helyzet rendszeres elemzése.
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Hónapok

Tervezett feladatok

Felelősök

Augusztus

A tanév beindításával

Osztályfőnökök

kapcsolatos feladatok

Szaktanárok

Tantermek előkészítése a
tanévkezdésre

Szeptember

szeptember 04-06

Javítóvizsgák dokumentációja

Antal-Olajos Renáta

szeptember 04-08

Munkaközösségi foglalkozás:

Vitkóczi Gáborné

Téma: Tanévkezdés,
dokumentációk, tanmenetek.

Tantermek díszítése,
dekorálása
Osztályfőnökök
Naplók megnyitása, adatok
bejegyzése

Tanulók baleset-és tűzvédelmi
oktatása; házirend ismertetése
Fogadó órák időpontjának
megadása

Ügyelet megszervezése
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Szaktanárok

szeptember 11-15

Az első szülői értekezlet
előkészítése, megtartása

szeptember 27.

A zene világnapja

Szabó Pálfalvi Kinga

szeptember 29.

Törzslapok lezárása, új

Osztályfőnökök

törzslapok megnyitása

Október

október 02.

A jó tanuló, jó sportoló verseny

Osztályfőnökök

beindítása
október 02.

Munkaközösségi foglalkozás:

Vitkóczi Gáborné

Belső továbbképzés

október 06.

Aradi vértanúk emléknapja

Osztályfőnökök

október 10.

KKN- Barátságos labdarúgó

Kollányi György

mérkőzések
október 23-27.

Házi falmászóverseny

Kollányi György

október 23.

Az 1956-os forradalom és a

Antal-Olajos Renáta

Magyar Köztársaság
kikiáltásának évfordulója
október 24-27.

Tök jó hét

Antal-Olajos Renáta

Munkaközösségi foglalkozás

Vitkóczi Gáborné

November

november 06.

Téma: Belső továbbképzés
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november 11.

Márton-napi családi naplibakergetés

ofő, Kátai Gabriella
Vitkóczi Gáborné

December
december 04.

Munkaközösségi

Vitkóczi Gáborné

foglalkozás:Pályaválasztás

december 04-07.

Pályaválasztási szülői értekezlet

Kátai Gabriella

december 04-08.

Mikulás foci fiúk

Kollányi György

december 05.

Mikulás vetélkedő

Ipacs Dániel

december 8.

A tanulók jelentkezése a

Kátai Gabriella

központi írásbeli felvételi
vizsgára
december 06.

Mikulásfutás

Kollányi György

december 11-15.

Mikulás foci-lányok

Kollányi György

december 15.

Mézeskalács-sütés

Antal-Olajos Renáta

22.

Karácsonyi játszóház

Antal-Olajos Renáta

Munkaközösségi foglalkozás

Vitkóczi Gáborné

2018. Január

január 8.

Téma:belső továbbképzés
A továbbtanulással

Kátai Gabriella

kapcsolatos folyamatos
adminisztráció

01.22-04.11

Három fordulóból álló irodalmi
vetélkedő.(a Magyar Kultúra
napjától a költészet napjáig)
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Borkóné Abuczki Éva

Február
február 05.

Munkaközösségi foglalkozás

Vitkóczi Gáborné

február 05-09.

Farsangi foci,floorball

Kollányi György

05-16.

Szülői értekezletek- Az első

Osztályfőnökök

félév tanulmányi
eredményeinek értékelése. A
második félév várható
feladatai.
február 05-16.

Továbbtanulási lapok

Kátai Gabriella

elküldése

Március

március 01.

Munkaközösségi foglalkozás

Vitkóczi Gáborné

március 14.

Az 1848/49-es forradalom és

Antal-Olajos Renáta

szabadságharc évfordulója
március 22.

Víz világnapja-vetélkedő

Tóth Tamás Béla
Ipacs Dániel

28.

Húsvéti vetélkedő

Kátai Gabriella

április 2.

Munkaközösségi foglalkozás

Vitkóczi Gáborné

április 11.

A költészet napja

Borkóné Abuczki Éva

Április

Három fordulós irodalmi
vetélkedő eredményhirdetése.

Szavalóverseny
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április 22.

Föld Napja (ünnepi faliújság,
filmvetítés)

április 23-30.

Kátai Gabriella
Vitkóczi Gáborné

Kerékpártúra

Antal-Olajos Renáta
Kollányi György

április 16-

Felkészülés a

koordinátor

kompetenciamérésre
Nyelvi mérés-előkészítés

nyelvtanárok

Május

május 01-04.

Bukásra álló tanulók szüleinek

osztályfőnökök

értesítése

május 7.
május 10.

Munkaközösségi foglalkozás
Madarak és Fák Napja
(Vetélkedő, séta a kiserdőben)

május 21-31.

Kompetenciamérés, nyelvi

Vitkóczi Gáborné
Szabó Pálfalvi Kinga
Tóth Tamás Béla
helyi koordinátor

mérés megszervezése –
lebonyolítása

május 21-31.

Gárdonyi-nap-rajzverseny

Szabó Pálfalvi Kinga

(Egri csillagok)
Gárdonyi kupa

Kollányi György

Gárdonyi futás

Kollányi György

Év végi felmérések

Szaktanárok

Június

június 01-08.

Június 04.

Munkaközösségi foglalkozás
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Vitkóczi Gáborné

Téma: a tanulók tanév végi
magatartás és szorgalom
jegyeinek értékelése

június 4.

A Nemzeti Összetartozás
Napja-vetélkedő

június 16.

Ballagási ünnepség
Tanévzáró ünnepség

72

Borkóné Abuczki Éva

3 SZÁMÚ MELLÉKLET

Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve
2017/18-as tanévre
Sütő András Általános Iskola

„Isten minden kis tücskének
Akad hely a kórusban.
Némelyik hangja mély, a másiké magas.
Megint másik hangosan ciripel a telefondróton
És aki csak tapsolni tud,
Olyan is akad.”
( Margaret Martle)

Összeállította: Godóné Orosz Júlia
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munkaközösség-vezető
Munkaközösségünk tagjai:
Osztályfőnökök:
5.a: Prázmáriné Révész Katalin
5.b: Godóné Orosz Júlia
6.a: Szabó Istvánné
6.b: Feke Mónika
7.o: Halmi Ágnes
8.o: Antal Andrásné

A felső tagozaton tanító tanárok:
Bálint Eszter – rajz, ének-zene
Török Mihály – testnevelés
Orbán Károly – történelem
Kecső Terézia – angol
Kovács Andrea – technika
Baglyos Éva – történelem, honismeret
Varga Ferenc- testnevelés
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AZ OSZTÁLYFŐNÖK SZEREPE NAPJAINKBAN
A 21. század iskolájában az osztályfőnök irányító, óvó szerepe különösen fontossá
vált, hisz a 21. század társadalmában az osztályfőnök kezei közt formálódó,
kamaszodó tanulók érzékeny világát számos útvesztő fenyegeti. Az osztályfőnök az,
aki olykor az előtérben állva, olykor a háttérbe húzódva, láthatatlanul, de
folyamatosan és tudatosan jelen van osztálya életében. Ez a jelenlét az alapja
munkánknak. De mit is jelent valójában jelen lenni? Nem csupán fizikai jelenlét ez,
hanem egy állandóan munkálkodó szenzoros, tehát érző és érzékelő állapot, mely
során egy osztályfőnök megfigyel, észrevesz, megért, háttérismereteket szerez,
lehetőségeket lát meg, mérlegel, mentorál és cselekszik.
Az osztályfőnöki szerep nem korlátozódik az osztályfőnöki óra megtartására és az
adminisztrációs munkára. Az osztályfőnöki munka ennél sokkal többet jelent. Az
osztályfőnök az, aki az osztályba járó gyerekek igényeit, szüleik elképzeléseit és
társadalmi
elvárásokat
egyaránt
tapasztalja,
s
próbálja
a
gyerek
személyiségfejlődésének szolgálatába állítani. Maga az osztályfőnöki óra olyan
helyszín, ahol lehetséges a pedagógus és a gyerekek közvetlen találkozása, s
nemcsak egy-két személy, hanem az egész osztályközösség együttes formálására,
nevelésére nyílik lehetőség direkt és indirekt nevelési módszerekkel egyaránt,
figyelembe véve a kompetencia alapú oktatás szempontjait. Az osztályfőnöki órák
keretén belül is érvényesül a kommunikációs készség, a logikus gondolkodás, a
problémamegoldó gondolkodás gyakorlása.

AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG CÉLJAI

·

pedagógiai egységünk erősítése

·

összehangolt munka az osztályközösségekkel és a vezetőséggel

· társadalmi igényeknek megfelelő osztályfőnöki munka kialakítása, mely megfelel
pedagógiai céljainknak és a gyermekek egyéniségének is
·

egységes nevelési elvek megfogalmazása és azok megvalósítása

·

családi háttér feltérképezése

·

jól működő, elfogadó, stabil és együttműködő osztályközösség kialakítása
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·
hozzásegíteni diákjainkat ahhoz, hogy megtalálják helyüket a kisebb-nagyobb
közösségekben.
·

hatékony konfliktus megelőzés, konfliktuskezelés

· az egészséges életmód szemléletének
elutasító szemlélet kialakítása

Az

osztályfőnöki

munka

kialakítása,

kiemelten

káros

szenvedélyeket

fontos

pedagógiai

tevékenységei:

- programszervezés,
- közösségépítés
- kapcsolattartás a szülőkkel
- továbbtanulás előkészítése, szakmaválasztás segítése
- az osztály érdekeinek képviselete
- naplóvezetés, statisztika, anyakönyv pontos vezetése
- folyamatos ellenőrzés, értékelés
- tehetséggondozás
- tantermek dekorációjának folyamatos rendezése, frissítése
- tájékoztató füzetek ellenőrzése
- iskolai házirend betartása, betartatása

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre :
- az iskola
tanulóit,

pedagógiai

elvei

szerint

neveli

osztályának

- együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség
kialakulását,
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- koordinálja
munkáját,

és

segíti

az

osztályban

tanító

pedagógusok

- aktív kapcsolatot tart a szülők közösségével, az osztályban tanító
tanárokkal,
- figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi
helyzetét,
-

gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére

a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével minősíti a tanulók
magatartását
és szorgalmát,
- szülői értekezletet tart, az ellenőrző könyv útján rendszeresen tájékoztatja
a szülőket
gyermekük magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, szükség esetén
levélben,
illetve telefonon megkeresi a szülőket,
ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló
vezetését, a félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással
kapcsolatos adminisztrációt.),
-

tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok
megoldására

mozgósít,
közreműködik
szervezésében,

a

tanórán

kívüli

tevékenységek

javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére,
büntetésére,
-

osztálykirándulások szervezése, lebonyolítása,

- az iskola közösségi életében az osztályra háruló feladatok megoldását
koordinálja.
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Eseménynaptár:

Augusztus:

A tanév indításával kapcsolatos feladatok
Tantermek előkészítése a tanévkezdésre
Munkaközösségi megbeszélés, alakuló értekezlet
Éves munkaterv megvitatása, elfogadása

Szeptember:

a házirend áttekintése
naplók megnyitása
tanulói törzslapok aktualizálása
szülői értekezletek
tanmenetek elkészítése,frissítése
szakkörök, felvételi előkészítők beindítása
levelezős tanulmányi versenyek indítása
őszi teremdekoráció készítése
Névadónk, Sütő András-projekt előkészítése, lebonyolítása- felelős: Orbán Károly

Október:

statisztika elkészítése
megemlékezés az aradi vértanúkról -5.b. osztály-felelős: Godóné Orosz Júlia
osztályfőnök
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DÖK által szervezett papírgyűjtés lebonyolítása
október 23-i ünnepség-5.a. osztály-felelős:Prázmáriné Révész Katalin osztályfőnök
pályaválasztási kiállítás a 8. osztálynak
fogadóóra

November:

bemutató óra -munkaértekezlet keretében megbeszélés
fogadóóra
színházlátogatás

December:

jelentkezés közös írásbeli felvételire
szülői értekezlet a 8. osztályban-továbbtanulás
adventi készülődés
Mikulásünnepség
Mikulásbuli - 8. osztály szervezésében
Karácsonyi varázs - osztályonként meglepetés-műsorral
focikupa
színházlátogatás
Január:

félévi osztályozó értekezlet
félévi értékelők megírása, kiosztása
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szülői értekezlet
gyertyagyújtás az urivi csata hőseinek emlékére
megemlékezés a magyar kultúra napjáról
Arany János tehetséggondozó programba jelentkezők felvételi lapjának kitöltése,
továbbítása

Február:

8. osztályos tanulók jelentkezési lapjainak kitöltése, továbbítása
szülői értekezlet a 8. osztályban
farsangi bál előkészítése, lebonyolítása 8. osztály
farsangi focikupa
fogadóóra

Március:

munkaértekezlet
március 15-i megemlékezés-6.b. osztály- felelős: Feke Mónika opsztályfőnök
Pénzügyi és vállalkozási témahét (március 5-9. között)
húsvéti-kupa
fogadóóra

Április:

Digitális témahét (április 9-13. között)
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Költészet napja-szavalóverseny – felelős:Godóné Orosz Júlia
Holokauszt Magyaroszági Áldozatainak Emléknapja-megemlékezés iskolai szinten
fogadóóra
színházlátogatás
Fenntarthatóság, környezettudatosság témahét ( április 23-27. között)

Május:

megemlékezés május 1-ről osztályfőnöki óra keretében
szülői értekezletek
országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon
gyermeknapi program
gyermeknapi focigála
munkaértekezlet
fogadóóra

Június:

osztálykirándulások szervezése
osztályozó értekezlet
ballagás
tanévzáró ünnepség
éves munkánk értékelése, tapasztalatok, összegzés-munkaértekezlet
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4 számú melléklet

Alsós munkaközösség
Éves munkaterve
2017/2018.tanév

Készítette:
Baglyos Éva
alsós munkaközösség vezető
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Munkaközösség vezető: Baglyos Éva-3.osztályos osztályfőnöktanító
Tagok
Farkas Márta:tanító
Kovács Andrea: tanító
Kertész

Judit:

4.

osztályos

osztályfőnök-tanító

Juhászné Gőz Gabriella:1.b osztályos osztályfőnök-tanító
M.Szűcs

Istvánné:

1.a

Szabó
Csontos

osztályfőnök-tanító

Istvánné:
Tiborné

:

Farkas
Nagy

2.

osztályos

tanító
osztályfőnök-tanító

Márta:
Ferencné:

Feke

tanító

pedagógiai

asszisztens

Mónika:

Prázmáriné

Révész

Molnár

Márta

Varga

osztályos

tanító

Katalin:

gyógypedagógus

Erzsébet:
Ferenc:

Guba Imre: matematika-testnevelés tanár
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tanító
tanító

Célok,feladatok
--Módszertani

kultúránk

fejlesztése.

Ennek

érdekében

továbbképzéseken veszünk részt. Ezekről a tapasztalatokról
egymásnak beszámolunk, azokat megbeszéljük.
Munkánkba

beépítjük

a

kooperatív

technikákat.

--Fontos, hogy a szülőket és a tanulókat az őket érintő
kérdésekről folyamatosan tájékoztatjuk. Közreműködünk a
gyermek

és

-Integrációs

ifjúság
és

védelemi

képesség

-Kompetencia

feladatok

ellátásában.

kibontakoztató

felkészítés.

alapú

oktatás.

-Digitális

oktatás.

-Természetre
-Az
-A

nevelés,

egészséges

óvodával
4.

osztályosok

való
átadása
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életmód.
kapcsolattartás.

a

felső

évfolyamba.

A tanév feladatai havi bontásban
Szeptember
-

Éves munkaterv megbeszélése

- Naplók, törzslapok megnyitása – osztályfőnökök feladata
- Szülőértekezletek- osztályfőnökök feladata
- Tantermek dekorálása, díszítése
- Differvizsgálatok elindítása- Prázmáriné Révész Katalin
- Év eleji felmérések
- Tanmenetek hitelesítetése, bemutatása
Október
-

okt.

1.

éneklés,(október 3.)

–

a

zenei

világnap

alkalmából

közös

Farkas Márta felelős

- okt.4. Az állatok világnapja alkalmából, rajz verseny Molnár Márta
Erzsébet felelős
- okt.6. Aradi vértanúk ünnepi megemlékezés
- okt. 23. ünnepi megemlékezés
November
-

Az egészségnevelési hónap keretében ˇ”Egészség hét”

szervezése – osztályfőnökök
December
-Adventi ünnepkor készülődés a karácsonyra
kézműveskedés-Farkas

Márta,

- Mikulás várás –Téli dekoráció készítés
Január
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Kovács

Andrea

-Félévi
-Az
-Félévi

felmérések
első

félév

bizonyítvány-

-Szülői értekezletek – osztályfőnökök

Február
-Farsang
-Tél temetés
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értékelése
osztályfőnökök

Március
-Tavaszi

ünnepkör

-Tavaszi

dekorációk

-Március

készítése

15.

ünnepe

Április
-

Költészet

napi

versmondó

verseny

szervezése

- Föld napja – rajz verseny – Molnár Márta Erzsébet
Május
-Anyák

napi

-Gyerek

készülődés,
nap

műsorok
megszervezése

Június
-Az

éves

-Év

munka
végi

felmérések

-Tanulmányi
-

Év

értékelése
kirándulások

végi

bizonyítvány

kiosztása

-Naplók,törzslapok,bizonyítványok összeolvasása,azok leadása

Tiszanána,2017. szeptember 11.
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5 számú melléklet
TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAÖZÖSSÉG
MUNKATERVE
2017/2018

KÉSZÍTETTE: HALMI ÁGNES
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Munkaközösség vezető: Halmi Ágnes
Tagok:
Baglyos Éva
Kertész Judit
Prázmáriné Révész Katalin
Szabó Istvánné
Guba Imre
Török Mihály
Tóth Tamás
Varga Ferenc

II. Célok, feladatok
 Alapkészségek fejlesztése minden tantárgyban, a tantárgyak jellegének megfelelően
 A tantárgyanként megfogalmazott tantervi követelmények teljesítése
 A tantárgyanként megfogalmazott tantervi követelmények teljesítésének kölcsönös
segítése a tantárgyak közötti koncentrációval
 A természettudományos gondolkodásmód fejlesztése
 Az új tantárgyak (földrajz, biológia, fizika, kémia) megkedveltetése
 Tehetséggondozás, kreativitásfejlesztés
 Tanulási nehézségekkel küzdő tanulók integrált oktatása
 Kommunikációs- és viselkedéskultúra fejlesztése
 A környezet- és természetvédelem fontosságának felismertetése tanórán és tanórán
kívül
 Környezettudatos szemléletmód fejlesztése
 környezettudatos életmódra nevelés
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 A testi-lelki egészség ápolására, egészséges életmódra nevelés
 Az információs eszközök célszerű és tudatos használatára nevelés
 Fontos sarokköve munkánknak az országos kompetenciamérés. Erre a tanév
folyamán folyamatosan készüljünk.
 Egységes értékelési rendszer alapján dolgozzunk.(bemenet- kimenet mérése)
Lehetőség szerint a számonkérések során a szóbeli feleletek is kapjanak kellő
hangsúlyt, nyomatékot és időt.
 Az eredménytelenül és gyengén teljesítő tanulók folyamatosan kapjanak lehetőséget
a javításra. Ezt szolgálja a folyamatos számonkérés.
 A sajátos nevelési igényű tanulók igényeit is elégítsük ki.
 Az adminisztrációs munkánk folyamatos javítása rendszerünk jobb működését kell,
hogy szolgálja.

A tanév feladatai havi bontásban:

Szeptember:
 Az éves munkaterv összeállítása.
 A tanév célkitűzéseinek megfogalmazása.
 Az új munkaközösségi tagok megismerése, munkájuk, beilleszkedésük
segítése.
 A tanulószoba feladata a tanulás segítésében.
Felelősök: munkaközösség-vezető
a munkaközösség tagjai
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Október:
 A természettudományos tárgyak tanulásának tanítása. A „tudományok
megszerettetése”, megfelelő rangot adni e tárgyaknak.
 Hol tartunk az informatikai tudás tantárgyi felhasználásában? – az
eddigi tapasztalatok megosztása.
felelősök: a munkaközösség tagjai
 Bemutató óra tartása
 természetismeret 5. osztály – Révész Katalin

November:
 Kapcsolódás az iskolai „Egészség hét” programhoz.
 A egészséges életmódra nevelés hangsúlyozása a tanórákon.
Felelősök: munkaközösség-vezető
a munkaközösség tagjai

 Az eltelt időszak munkájának értékelése.

December:
 A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit
is felhasználjuk, alkalmazzuk. Különösen nagy jelentősége van a
91

természettudományos tárgyak oktatásában és a környezeti nevelésben az
interaktív tábla által biztosított szemléltetési módoknak.
Felelősök: munkaközösség-vezető
a munkaközösség tagjai

 Természetismeret tanítása alsó tagozatban – tapasztalatcsere
 Bemutató óra – 4. osztály - Kertész Judit
 A munkaközösség-vezető óralátogatása - folyamatos

Január:
 Félévi felmérések összeállítása.
 Egységes értékelési szempontok, százalékok megbeszélése.
 Az ötödik évfolyamon az eredmények összehasonlítása az év eleji
bemeneti mérésekkel.
Felelősök: munkaközösség-vezető
a munkaközösség tagjai

Február:
 Munkaközösségi értekezlet: Tantárgyaink féléves értékelése
Felelősök: munkaközösség-vezető
a munkaközösség tagjai

Március:
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 Bemutató órák az ötödik osztályokban matematika tantárgyból – Guba
Imre
 Az

előző

tanévben

végzett

kompetenciamérés

eredményeinek

elemzése.
 Az eredmények alapján intézkedési terv készítése.


Témahét: Pénzügyi tudatosság
és gazdálkodás – tantárgyainkban hogy tudunk a

programhoz

kapcsolódni.
Felelősök:munkaközösségvezető
a munkaközösség tagjai

Április:
 Témahét: Digitális témahét.
 Témahét: Fenntarthatóság, környezettudatosság – a környezetvédelem,
mint

kiemelt feladat.
Felelősök: munkaközösség-vezető
a munkaközösség tagjai

Május:
Országos kompetenciamérés 6., 8. évfolyamon
Június:
 Év végi feladatok és a következő tanév előkészítése.
 Az éves munka értékelése.
Felelősök: munkaközösség-vezető
a munkaközösség tagjai
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6.számú melléklet

SÜTŐ ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Intézményi Belső Önértékelési Éves Terv

2017/2018
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1.Alapadatok
Intézmény neve

Sütő András Általános Iskola

Székhelye

3385 Tiszanána, Hunyadi út 1.

Tagintézmény neve

Gárdony Géza Tagiskola

Székhelye

3372 Kömlő Fő út 18-20.
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2. Jogszabályi háttér

Sorsz.
Azonosító
Név
Rövidítés
1.
2011.CXC:törvény a nemzeti köznevelésről Köznev tv.
a pedagógusok
előmeneteli
rendszeréről és a
326/2013.
közalkalmazottak
2.
(VIII.30)
jogállásáról szóló 1992
Korm. r.
Kormány rendelet
évi. XXXIII. törvény
köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról
3.
20/2012.
a nevelési oktatási
EMMI r.
(VIII.31)
intézmények
EMMI rendelet
működéséről és a
köznevelési
intézmények
névhasználatáról
A 20/2012 EMMI rendeletből:

96

145. § (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a nevelési-oktatási intézmények szakmai
tevékenységét

a

pedagógusok

munkájának

általános

pedagógiai

szempontok

alapján

történő

értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő
értékelésére, az intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá az intézményi önértékelés
eredményeire alapozva értékeli, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást ad.
(1a)Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés különösen az óra- és foglalkozáslátogatás, a
megfigyelés, az interjú és a pedagógiai dokumentumok vizsgálata módszereit alkalmazza. Az intézmény
ellenőrzését legalább három - a jogszabályi feltételek szerint kijelölt - köznevelési szakértőből álló
csoport

végzi.

A

szakértői

csoport

intézkedésre

nem

jogosult,

megállapításait,

javaslatait

jegyzőkönyvben rögzíti.
(2) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi önértékelés területeit,
szempontjait, módszereit és eszközrendszerét a hivatal dolgozza ki és az oktatásért felelős miniszter
hagyja jóvá. Az intézményi önértékelés keretében az intézmény ötévente teljes körűen értékeli saját
pedagógiai munkáját. Az intézményi önértékelés részeként kétévente sor kerül az intézmény
pedagógusai, valamint az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében az intézményvezető
intézményen belüli értékelésére.
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(3) Az intézményi önértékelés eredményeit az intézmény rögzíti a hivatal által működtetett
informatikai támogató rendszerben, amely azt haladéktalanul elérhetővé teszi az értékelt pedagógus, az
intézményvezető és a hivatal számára. Az intézményi önértékelés eredményét a pedagógiai-szakmai
ellenőrzést és a pedagógusok minősítését végző szakértők, valamint az intézmény munkáját támogató
szaktanácsadók a megbízásukat követően tekinthetik meg a hivatal által működtetett informatikai
támogató rendszerben. Az intézményi önértékelés eredményét az intézményvezető küldi meg a
fenntartó részére.
(4) Az intézmény az önértékelését úgy tervezi, hogy a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettek
értékelésének eredménye a pedagógiai-szakmai ellenőrzés kijelölt időpontja előtt tizenöt nappal
elérhető legyen a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. 20/2012 EMMI
A 326/2013 kormányrendeletből:
36§(11)A 2015. év során megvalósuló minősítő vizsgák és minősítési eljárások esetében az országos
pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozások tapasztalatainak és az összegző
értékelésnek az áttekintése, értékelése, valamint az önértékelés megismerése nem képezi részét a
pedagógus értékelésének. A pedagógust 2015. évben az 1/A. mellékletben foglaltak szerint kell
értékelni.
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Az éves önértékelési terv az intézményre vonatkozó Önértékelési kézikönyv útmutatásit figyelembe véve
készült el.

Az Intézményi Önértékelés Szintjei

Intézmény

- 7 terület (1. Pedagógiai folyamatok 2.

Személyiség-és közösségfejlesztés 3. Eredmények 4. Belső
kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 5. Az intézmény
külső kapcsolatai 6. A pedagógiai munka feltételei 7. A
Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a
pedagógiai

programban

megfogalmazott

intézményi

céloknak való megfelelés

- 5 évente (néhány elvárás vizsgálata évente)

Vezető

- 5 kompetencia terület (1. A tanulás és
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tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A
változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3.
Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Mások
stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény
stratégiai vezetése és operatív irányítása)
-

Vezetői megbízás 2. és 4. éve

Pedagógus

- 8 kompetencia terület

(1. Pedagógiai

módszertani felkészültség, 2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz szükséges önreflexiók, 3. A tanulás támogatása, 4. A tanuló
személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos
helyzetű,

sajátos

nevelési

igényű

vagy

beilleszkedési,

tanulási,

magatartási

nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő
sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség, 5.
A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés,
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység,
osztályfőnöki

tevékenység,

6.

A

pedagógiai

folyamatok

és

a

tanulók

személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése, 7. Kommunikáció és
szakmai

együttműködés,

problémamegoldás,

felelősségvállalás a szakmai fejlődésért)
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8.

Elkötelezettség

és

szakmai

- 2 évente

Éves önértékelési terv készítésének menete
Az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítása az adott tanévre vonatkozó éves önértékelési terv szerint történik.
Az intézményvezető az önértékelési programban rögzítetteknek megfelelően delegálhatja az éves tervezési feladatot az önértékelési
csoport tagjainak, akik az önértékelési programban előírt feltételek szerint meghatározzák az adott tanévben elvégzendő önértékelési
feladatokat. Az éves önértékelési tervnek tartalmaznia kell, hogy mely pedagógusok önértékelésére kerül sor, hogy sor kerül-e a
vezető értékelésére, illetve, hogy az intézményi önértékelés mely elemeit végzik el az adott tanévben 2. A terv rögzíti, hogy kik,
milyen részfeladatok ellátásával és milyen ütemezés szerint végzik az egyes értékelési feladatokat. Az éves önértékelési tervnek meg
kell adnia az értékelésben közreműködő partnerek (tanulók, szülők, kollégák stb.) bevonásának módját is.
Az önértékelési programot és az éves önértékelési tervet az intézményvezető vagy az önértékelési csoport erre kijelölt tagja rögzíti az
Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületen, amely a tervben rögzítettnek megfelelően teszi elérhetővé az adatgyűjtő és az
értékelő funkciókat az értékelésben részt vevők számára. Ennek lépései:
1. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt
információk felhasználása.
2. . Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokások formában rögzített mérési eredmények elemzése, a
tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt követően az intézmény a mérési-értékelési eredmények függvényében
szükség esetén korrekciót végez.
3. Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit,
különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására.
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4. A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső
erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az
intézménynek.
1. A pedagógus önértékelése
1. A pedagógusok önértékelésének célja a tanfelügyelethez hasonlóan a pedagógusok nevelő-oktató munkájának fejlesztése, a
kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározásával. A pedagógusok önértékelését a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően el kell
végezni, ugyanakkor az önértékelés önmagában is fontos eleme a folyamatos minőségfejlesztésnek, ezért a pedagógusok
önértékelésének ötévenként meg kell történnie. Amennyiben az intézményvezetők, tagintézmény-vezetők, intézményegység-vezetők
munkakörének része óra vagy foglalkozás tartása, úgy rájuk is kiterjed a pedagógus önértékelés.
A pedagógusok önértékelése a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az értékelési területek és szempontok
megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz
kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják.
Az önértékelést megelőzően az intézmények a pedagógiai programban rögzített céljaiknak, valamint saját pedagógus
(teljesítmény)értékelési rendszerüknek megfelelően értelmezik az általános elvárásokat, és az így kapott, pedagógusokkal szembeni
intézményi elvárásrendszert rögzítik a Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben, amely azt elérhetővé teszi az
érintett pedagógusok számára.
A pedagógusok önértékelését az éves önértékelési tervben megjelölt felelősök és az informatikai rendszer támogatja, amely lehetővé
teszi az értékelés során összegyűlt tapasztalatok, információk rögzítését, valamint összekapcsolását az önértékelés során tett
megállapításokkal.
A pedagógusminősítéshez hasonlóan a pedagógusok önértékelése is az egyes elvárások teljesülésének önvizsgálatára épül. Az
önértékelés eredménye egyrészt az elvárások teljesülésének mértékét jelző, elvárásokként meghatározott, az „Útmutató a pedagógusok
minősítési rendszeréhez”3 című útmutatóban leírt skálán értelmezett értékek összessége, amelynek meghatározására az eszközrendszer
alkalmazásával gyűjtött információk elemzése és az önértékelést támogató kollégákkal történő egyeztetés alapján kerül sor, másrész
pedig a kompetenciánkénti összegzés eredményeként meghatározott kiemelkedő és fejleszthető területek. Utóbbi a fejlesztés és
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tudásmegosztás irányainak kijelölését szolgálja, az elvárások értékeléséből az informatikai rendszer által számított összpontszám pedig
a minősítési rendszernek megfelelő képet ad a pedagógus a kompetenciáiról.
Az önértékelés eredményére alapozva a pedagógus a vezetővel egyeztetve két évre szóló egyéni önfejlesztési tervet készít.
2. A vezető önértékelése
A 20/2012. (VIII. 30) EMMI-rendelet szerint a pedagógiai-szakmai ellenőrzés vezetői szintje az intézmények, tagintézmények és
többcélú intézmények szervezeti és szakmai tekintetben önálló, köznevelési intézmény feladatát ellátó intézményegységének
vezetőjére terjed ki, ezért az intézményi önértékelés vezetői szintjét is a felsorolt vezetők esetében kell alkalmazni. A vezető
ellenőrzésének célja „az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető munkájának általános
pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján.”
A fentieknek megfelelően a vezetői munka önértékelési szempontjai a következő elveket tükrözik:
1. A vezetői munka önértékelési kritériumai legyenek jellemzőek a vezetői funkciókra.
2. A vezetői önértékelésnek a vezetőtől függő működési elemek értékelésére kell szorítkoznia.
3. A vezető önértékelésébe be kell vonni az alkalmazottakat.
4. Az értékelő személynek a visszacsatolás során a fejlesztés/fejlődés támogatását kell előtérbe helyeznie.
A vezető önértékelése az éves önértékelési terv szerint, a vezetői megbízás második és negyedik évében, a vezetőre vonatkozó
intézményi elvárások alapján történik. Az elvárásokat a vezető, az önértékelési csoport és a nevelőtestület közösen dolgozza ki az
Önértékelési kézikönyv vezetőre vonatkozó fejezetében megadott általános elvárások értelmezésével, majd az értékelésben
közreműködő kollégák által a megadott eszközrendszer segítségével gyűjtött tapasztalatok, tények, adatok alapján a vezető maga
vizsgálja az egyes elvárások teljesülését.
Az elvárások teljesülése alapján a vezető határozza meg önmaga kiemelkedő és fejleszthető területeit az egyes értékelési területeken
belül. A vezető önértékelésének eredményét az informatikai rendszerben kell rögzíteni, amely azt elérhetővé teszi a vezető, az Oktatási
Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára. Az eredményt a vezető megosztja a fenntartóval, akinek lehetősége van a
vezetői önértékelés eredményéhez megjegyzéseket fűzni a vezetői önfejlesztési terv elkészítésének támogatása érdekében.
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A vezető az önértékelés eredménye alapján egyéni önfejlesztési tervet készít, melyet az informatikai
rendszerben rögzít.
3.Az intézmény önértékelése
Az intézmény külső, tanfelügyeleti ellenőrzése - az Európai Bizottság és a Tanács 2001-ben kiadott ajánlásait figyelembe véve - az
intézmény önértékelésével kapcsolódik össze, hiszen az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik legfontosabb dokumentuma az
intézményi önértékelés eredménye.
Az önértékelés célja (a tanfelügyelet keretében lebonyolított intézményellenőrzéshez hasonlóan), hogy segítséget adjon „az intézmény
pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját
pedagógiai programját”
Az átfogó intézményi önértékelés megállapításai a pedagógiai programban kitűzött célok megvalósulásának eredményességéről adnak
képet olyan módon, hogy közben számba veszik az intézmény adottságait, a nevelőtestület mint szakmai közösség együttműködésének
formáit, a nevelő-oktató munka tervezésének, szervezésének, ellenőrzésének, értékelésének és az eredmények visszacsatolásának
folyamatát. Az önértékelés során az értékelők a belső és a külső partnereket is bevonják a folyamatba.
Az átfogó intézményi önértékelés része a pedagógusok és a vezető önértékelése, de kiterjed olyan elvárások vizsgálatára is, amelyek
korábban a pedagógusok és a vezető értékelésénél nem jelentek meg. Az intézményi önértékelés folyamatos, ötéves periódusokban
zajlik, és ez alatt többször is sor kerülhet a pedagógusok és a vezető értékelésére, de az intézmény átfogó önértékelése az 5 éves
ciklusban egyszer történik meg. A felsorolt önértékelési szempontokhoz tartozó elvárások közül a vastag betűvel kiemelt
intézményi elvárásokat azonban az intézménynek az éves önértékelési tervében feltüntetett módon évente vizsgálnia kell.
Az ötévenkénti teljes körű intézményi önértékelés a pedagógus és a vezető értékeléséhez hasonló módon az elvárások teljesülésének
vizsgálata alapján, a tapasztalatokat rögzítve, azokra hivatkozva történik meg, majd a fejleszthető és kiemelkedő területek
meghatározásával, valamint öt évre szóló intézkedési terv elkészítésével zárul. Az intézmény a következő időszak éves terveiben
részletezi az intézkedési terv megvalósításának egyes feladatait és azok megvalósításának lépéseit.

Az Önértékelési csoport tagjai:
1. Vezető: Orbán Károly (intézményvezető helyettes)
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2. Godóné Orosz Júlia
3. Szabó Istvánné
4. Antal Olajos Renáta (tagintézmény)
5. Drahosné Csikós Katalin (tagintézmény)
6. Vargáné Kátai Gabriella (tagintézmény)
A csoport általános feladatait, kapcsolatát más munkaközösségekkel, részletesen az SZMSZ tartalmazza.
Külön táblázatban szerepeltetjük a székhelyintézmény, és a tagintézmény önértékelési tervét.
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SZÉKHELYINTÉZMÉNY

Az önértékelésben érintett pedagógusok száma 3 fő a 2017/18-as tanévben. A
résztvevők névsora a 20 fős nevelőtestületből: Feke Mónika, Farkas Márta, Török
Mihály

Pedagógu
s
neve/
értékelési
részfolyam
at
felelősökkel

Sütő András Általános Iskola Pedagógus Önértékelési
2017/2018
Érintett
Kérdőíves Dokumentu Interjú
pedagógus
felmérése m elemzés
készítés
és
a k
meghatározo
tt partnerek
tájékoztatás
a
Felelős:
Felelős:
Felelős:
1.Szabó
1.Orbán
Felelős:
1.Szabó
Istvánné
Károly
1.
Orbán Istvánné 2.Godóné
2.Szabó
Károly
2.Godóné Orosz Júlia
Istvánné
2.Szabó
Orosz
Istvánné
Júlia
3.Godóné
Orosz Júlia
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éves terv Székhelyintézmény
2óra
Pedagógus Önfejlesztési
foglalkozás önértékelés terv készítése
látogatás
e

Felelős:
1.Orbán
Károly
2.Szabó
Istvánné

Felelős:
Felelős: Az Érintett
érintett
Pedagógus és
pedagógus intézményveze
tő

Intézményi
Feke
Mónika
Farkas
Márta
Török
Mihály

2017.
23.
2018.
24.
2018.
24.
2018.
24.

09. 2017.
09.
01. 2018.
09.
01. 2018.
09.
01. 2018.
09.

11. 2017.
09.
03. 2018.
09.
03. 2018.
09.
03. 2018.
09.

11. 2017.11.1
6.
03. 2018.03.1
6.
03. 2018.03.1
6.
03. 2018.03.1
6.
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2017.11.2
0.
2018.03.2
0.
2018.03.2
0.
2018.03.2
0.

2017.12.06
.
2018.04.06
.
2018.04.06
.
2018.04.06
.

2017.12.12
2018. 04.12.
2018. 04.12.
2018. 04.12.

TAGINTÉZMÉNY
KLIK Sütő András Általános Iskola

3.
4.

Gárdonyi Géza Tagiskolája (201228)
5.

1.

3372 Kömlő, fő út 18-20

Az intézményi önértékelési csoport tagjai:

, Antal Olajos Renáta
, Drahosné Csikós Katalin
, Vargáné Kátai Gabriella
2.

Az intézményi önértékelési csoport tagjainak feladatmegosztása:
2.1.

Dokumentum elemzés

2.2.

Óralátogatás: 2-2 óra az érintett pedagógusnál

2.3.

Interjúk:
2.3.1.

Interjú az érintett kollégával

2.3.2.

Vezetői interjú

2.4.

Kérdőívek
2.4.1.

Önértékelési kérdőív: 1 db
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2.4.2.

Munkatársi kérdőív: 4 db

A kérdőíves felmérésbe bevontak körét a BECS munkacsoport határozza meg az érintett kollégával való egyeztetés után.
A kérdőív kitöltésének intervalluma 1 hét.
A válaszadás elfogadható, ha a kérdőívek 80%-a visszaérkezik.
2.5.

Feltöltés az OH online felületre

3.

Az önértékelésre kijelölt pedagógusok kiválasztásának elvei:

✓

Jogszabályi háttér alapján a tantestület felének értékelésére minden tanévben sor kell kerüljön.

✓

Az adott tanévben kijelölt kollégák köre:
-

akiknél tanfelügyeleti ellenőrzés várható

-

akiknek a minősítése várható

-

vezető, ha munkájának 2. vagy 4. évében van.

-

fennmaradó helyekre a vezető jelöl ki kollégákat.

4.

Az önértékelési feladatok időarányos elosztása a tanévre:

Lépés Időpont
1.

2017.
06.15.

Feladat
Nevelőtestület tájékoztatása

Érintett személy, tevékenységek,
dokumentálás, stb.
-

A folyamat koordinátora: Bata Róbertné

-

Nevelőtestületi értekezlet keretében
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Lépés Időpont
2017.
2 08.31
.

2017.
szepte
mber
első
3 szülői
. érteke
zlet,
első
SZMK
ülés

Feladat
Az érintettek tájékoztatása:
- önértékelési csoport
tagjai
- önértékelésben
résztvevő pedagógusok
felkészítése

Szülők tájékoztatása

Érintett személy, tevékenységek,
dokumentálás, stb.
-

A folyamat koordinátora: Antal Olajos Renáta
Nevelőtestületi értekezlet keretében

-

A folyamat koordinátora: Bata Róbertné
Szülői értekezleteken

Önértékelés folyamata
Látoga
tás
előtt
egy
héttel,
illetve
a
látogat
ás
napján

Foglalkozást vezető pedagógus
dokumentumai, melyeket a
látogatás előtt átad a órát
látogató kollégáknak
¾
tanmenet
¾
csoportprof
il
¾
óravázlat
¾
napló
Óralátogatást végzi

-

Felelős: Bata Róbertné
A folyamat koordinátora: Drahosné Csikós Katalin

-

Az ezzel megbízott kolléga megvizsgálja a pedagógiai munka
4.3.1.2 fejezetben felsorolt dokumentumait, majd rögzíti
dokumentumelemzés eredményét, vagyis dokumentumonként az előre
adott szempontok mentén az informatikai rendszerben rögzíti a
tapasztalatokat.

Tihanyi Nóra, Bata Róbertné,Vitkóczi Gáborné, Drahosné Csikós Katalin
110

Lépés Időpont

Feladat

Óralátogatások időpontja

Foglalkozáslátogatás módszere

Önértékelési kérdőív kitöltése

Érintett személy, tevékenységek,
dokumentálás, stb.
Bata Róbertné

Vitkóczi Gáborné

2017. 10. 17

2017. 11. 21

Tamás

2018. 02. 20 2018 . 03. 20

-

2 óra (120 perc) megfigyelése a foglalkozáslátogatás megfigyelési
szempontok mentén (1. sz. melléklet)

-

A két órát vagy foglalkozást érintő óralátogatás és az azt követő
megbeszélés tapasztalatait a megadott szempontok alapján az órát látogató
kollégák rögzítik az informatikai felületen.
Felelős: Drahosné Csikós Katalin

-

Interjú az önértékelésre kijelölt
pedagógusokkal

Drahosné Csikós Tóth
Katalin
Béla

A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga
továbbítja a felmérésben résztvevőknek az online kérdőív elérhetőségét, és
elindítja a felmérést. Az informatikai rendszer a résztvevők számára az éves
önértékelési tervben megadott időintervallumban elérhetővé teszi az online
kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott
válaszokat.

-

Interjút végzi: Antal Olajos Renáta

Bata Róbertné

Vitkóczi Gáborné

Drahosné Cs. Katalin

Tóth Tamás
Béla

2017. 10. 10.

2017. 11. 07.

2018. 02. 05

2018. 03.06.
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Lépés Időpont

Feladat

Érintett személy, tevékenységek,
dokumentálás, stb.
-

Interjú az intézmény vezetőjével

-

Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a
dokumentumelemzés eredménye alapján interjúterveket készítenek, és
lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát
rögzítik az informatikai felületen.
Interjút végzi: Tihanyi Nóra
Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a
dokumentumelemzés eredménye alapján interjúterveket készítenek, és
lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát
rögzítik az informatikai felületen.

Bata Róbertné
2017.

Vitkóczi Gáborné

10. 2017. 11. 14.

Drahosné Cs. Katalin

Tóth Tamás
Béla

2018. 02. 13.

2018.

17.

13.

Munkatársi kérdőív kitöltése és
az eredmények összegzése

03.

-

Interjú dokumentáció átadása az Önértékelési csoport
koordinátorának az interjút követő 1 héten belül
Az Önértékelési kézikönyv 3. sz. melléklete: Munkatársi kérdőív a
pedagógus önértékeléséhez
Felelős: Antal Olajos Renáta

Bata Róbertné

Vitkóczi Gáborné
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Drahosné Cs. Katalin

Tóth Tamás

Lépés Időpont

Feladat

Érintett személy, tevékenységek,
dokumentálás, stb.
2017. 10.05.

-

Az önértékelt pedagógus a saját
intézményi elvárások tükrében
elvégzi önértékelését

-

Az intézményvezető
segítségével két évre szóló
önfejlesztési terv elkészítése
5.

-

2017. 11. 13.

2018. 01.15.

2018. 03.07.

A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga
továbbítja a felmérésben résztvevőknek az online kérdőív elérhetőségét, és
elindítja a felmérést. Az informatikai rendszer a résztvevők számára az éves
önértékelési tervben megadott időintervallumban elérhetővé teszi az
online kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az
adott válaszokat.
Útmutató szerint a 0-3 skálán értékeli az elvárás teljesülését
(kompetencia alapú pontozótábla)
Kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és fejleszthető
területeket
Az önértékelés eredményét az informatikai rendszer elérhetővé
teszi az értékelt pedagóguson kívül, az intézményvezető, valamint külső
ellenőrzés esetén az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók
számára is.
A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére
épülő két évre szóló önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az
informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet értékelési területenként, az
eredeti intézményi elvárásokat és az értékelést tartalmazó táblázatba kell
feltölteni.

1. Az önértékelésbe bevont pedagógusok névsora (4 fő/ tanév):
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Szeptember - október

Bata Róbertné

November - december

Vitkóczi Gáborné

Január - február

Drahosné Csikós Katalin

Március - április

Tóth Tamás Béla

2. Intézményi önértékelés. Az önértékelési folyamat kezdete: 2017. szeptember.
Intézményértékelés feladatai az adott tanévben:
1.

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel

2.

A tanév tervezése a megelőző évi beszámolók alapján történik

3.

A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető

4.A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének.
Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről.
A szülők megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.
Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:
▪

kompetenciamérések eredményei
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▪

tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan

▪

versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint

▪

továbbtanulási mutatók

▪

vizsgaeredmények

▪

elismerések

▪

lemorzsolódási mutatók ( évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók)

▪

elégedettségmérés eredményei ( szülői, pedagógus, tanuló)

▪

neveltségi mutatók

▪

stb.

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével
határozzák meg.
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.
Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit ( az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.
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Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program magvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.
Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás szükségletéről.
A humánerőforrás szükségletbe bekövetkező hiányt a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

Kömlő, 2017. szeptember 15.

Bata Róbertné
tagintézmény-vezető
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MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet: Alsós munkaközösség munkaterve (Kömlő)
2. sz. melléklet Felsős munkaközösség munkaterve (Kömlő)
3. sz. melléklet Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve
4. sz. melléklet Alsós munkaközösség munkaterve
5. sz. melléklet Természettudományi munkaközösség munkaterve
6. sz. melléklet Intézményi Belső Önértékelési Éves Terv
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FÜGGELÉK
A munkaterv jogszabályi háttere


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)



A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény



Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény



A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény



A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény



A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény



A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet



A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.)



A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)



A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X.
8.) EMMI rendelet



A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet



A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.)
EMMI rendelet



A tanév rendjéről szóló oktatért felelős miniszteri rendelet



A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszeri rendelet

Tantárgyfelosztás
A tantárgyfelosztás tartalmazza a pedagógus munkarendjét az egyenlő és arányos
munkamegosztás szabálya alapján.

Órarend

Tanulók, osztályok órarendje
Pedagógusok órarendje
Terembeosztási rend
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