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1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma: 28 státus (feladatellátási helyenként) 

Betöltött álláshelyek száma: 28 fő  (feladatellátási helyenként) 

Betöltetlen álláshelyek száma: 0 fő  feladatellátási helyenként) 

Megjegyzés: két alkalmazottunk megbízással, illetve részmunkaidőban lát el együttesen 26 órát. 

Két munkatársunk (egyik gyermeket vár, a másik gyermeket nevel) tartósan távol van. 

Pedagógus adatok 

1.1.1. Megbízatások, ellátott feladatok 

Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

1. Árpád Bernadett 24   ebédeltetés 

2. Behányné Illés Mária 25 
DÖK segítő 

pedagógus 

osztályfőnök 

(3.a) 
ebédeltetés 
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Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

3. Brezovszkiné Beszédes Ágota 24 
Tanulás tanítása  

7b 

osztályfőnök 

(7.b) 
 

4. Eszterné Matosovits Ágnes 27  
osztályfőnök 

(1.a) 
ebédeltetés 

5. Fuszkóné Gáspár Judit 11 

intézményvezető-

helyettes; 

ifjúságvédelem 

osztályfőnök 

(2. b) 
 

6. Gömöriné Somogyi Nóra 25 
digitális 

asszisztens 

osztályfőnök 

(4.a) 
ebédeltetés 

7. Hopp Eszter Erzsébet 24   ebédeltetés 

8.  Hosszúné Balla Lenke 24 karvezető  ebédeltetés 

9. Illésné Birkás Mária 24 
könyvtáros 

tanulás tanítása 

osztályfőnök 

(7.a) 
ebédeltetés 
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Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

7.a 

10.  Keresztes József 4 intézményvezető   

11. Klem József Zsolt 23 

tanulás tanítása 

(8.b) 

munkaközösség-

vezető, 

kompetenciamérés 

osztályfőnök 

(8.b) 
ebédeltetés 

12. Kollár Mária 22 

munkaközösség-

vezető tanulás 

tanítása (5.b) 

osztályfőnök 

(5.a) 
 

13. Kopcsek Tamás 21 
művészeti csoport 

vezetőjed 

osztályfőnök 

(2.a) 
ebédeltetés 

14. Kovácsné Szűcs Nelli 23 
tanulás tanítása 

(6. a és b) 
 ebédeltetés 
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Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

15.  Maczkó Józsefné 26  
osztályfőnök 

(4.b) 
 

16. Malustyik János 24 
munkavédelmi 

megbízott 
 ebédeltetés 

17. Malustyikné Csorba Mária 19   ebédeltetés 

18.  Miskei Lászlóné 23    

19. Naszvadi Katalin 24    

20. Polyákovicsné Molnár Ágota 26 PÁV 
osztályfőnök 

(8.a) 
ebédeltetés 

21.  Sztánkó Árpád 27  
osztályfőnök 

(5.a) 
ebédeltetés 



 

11 / 83 

Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

22. Sztanyikné Gömöri Mária 26   ebédeltetés 

23. Tokodi Györgyi 24 

munkaközösség-

vezető; tanulás 

tanítása (6.a) 

osztályfőnök 

(6.a) 
 

24. Tóthné Maros Gyöngyi 24    

25.  Vargáné Ádelhardt Mária 27 tankönyvfelelős 
osztályfőnök 

(1.b) 
 

26. Varga Margit 18    

27.  Vojnics-Rogics Antalné 12 

intézményvezető –

helyettes 

BECS-irányító 

osztályfőnök 

(6.b) 
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Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött 

munkaidő 

nevelés-

oktatással le 

nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

28. Csorba Zsuzsanna 24    

29. Csontos Ferencné     

1.1.2. A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógi -szakmai ellenőrzésben közreműködő pedagógusok névsora, az OH-mebízások 

teljesítésének napja 

 

Sorszám Név Szakterület Szakértői napja 

1. Klem József Zsolt Szakértő Péntek 

2. Kollár Mária Szakértő Csütörtök 

3. Kopcsek Tamás Szakértő Kedd 

4. Malustyikné Csorba Mária Szakértő Kedd 

5. Vojnics-Rogics Antalné Szakértő Csütörtök 
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1.1.3. A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

Sorszám Név Szakterület 

1. Eszterné Matosovits Ágnes tanító 

 

1.2. Vezetők heti ügyeleti rendje 

 

 

 

Keresztes József 

Intézményvezető 

 

Fuszkóné Gáspár Judit 

Intézményvezető-helyettes 

 

Vojnics-Rogics Antalné 

Intézményvezető-helyettes 

Hétfő  Ügyelet
  

Kedd 
Ügyelet

   

Szerda   Ügyelet
 

Csütörtök  Ügyelet
  

Péntek 
Ügyelet
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1.3. Az intézmény tanulói adatai 

osztály / 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-

tási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-ban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

1.a 16  0 2 3 4 0 0 

1.b 15 1 1 0 2 0 0 

2.a 15 1 3 2 1 2 0 

2.b 15 1 4 0 4 1 0 

3.a 27 5 6 0 9 1 0 

4.a 13 5 3 1 5 1 13 

4.b 16 2 4 0 2 0 0 

5.a 16 3 8 0 9 1 0 

5.b 18 2 2 0 4 0 0 
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osztály / 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-

tási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-ban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

6.a 19 1 5 0 6 3 0 

6.b 23 1 2 0 1 1 0 

7.a 13 2 4 0 4 1 0 

7.b 15 3 0 0 3 2 0 

8.a 15 4 4 0 5 1 0 

8.b 20 1 1 0 4 0 0 

Összesen 256 32 49 6 64 14 13 

 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók 

Érintett tanulók száma, bejelentés időpontja, oktatási azonosít 

Sorszám Bejelentés időpontja Oktatási azonosító 
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1. 2015. 11. 23. 73057259207 

2. 2013. 09. 23. 72561665797 

3. 2016. 09. 06. 72757840250  

4. 2015 11. 23. 73057267361 

 

 

Csoportbontások: 

Általában elmondható, hogy az osztálylétszámok nem teszik indokolttá a csoportbontásokat. Ahol ezekre szükség van, ott kivételesen ezt mégis a léstszám (3. 

évfolyam), illetve a tantárgy jellege indokolja (idegen nyelvek, sportköri foglalkozások). 

Ezek alapján a csoportok az alábbiakban tekinthetők át: 

Évfolyam Osztály Tantárgy Csoportok száma 

1. 1. a és b Etika 1 

2. 2. a és b Etika 1 

3. 3. Magyar nyelv és 

irodalom 

2 

3. 3. Matematika 2 

3. 3. Római katolikus hittan 2 

4.  4. a és b Német nyelv 1 

  Angol nyelv 2 

  Református hittan 1 
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5. 5. a és b Angol nyelv 2 

  Német nyelv 1 

  Református hittan 1 

  Etika 1 

6.  6. a és b Angol nyev 2 

  Német nyelv 1 

  Református hittan 1 

  Etika 1 

7.  7. a és b Német nyelv 2 

  Angol nyev 1 

  Etika 1 

  Református hittan 2 

8. 8. a és b Angol nyev 2 

  Német nyelv 2 

  Etika 1 

Összesen   32 

Ebből etika és 

református hittan 

  10 

 

Csoportok száma összesen: 32. 
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Egyéb adatok 

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya: 256 ; 100%. 

SNI tanulók száma 32 és aránya 12,5%. 

Étkezők száma 153, ebből az ingyenesen étkezők száma 78 és aránya 51%, 50 %-os kedvezményben részesülők száma 32 és aránya 21%, teljes árat fizetők 

száma 43 és aránya 28%. 

1.4. Tárgyi feltételek 

Épületek száma: 7 

Tantermek száma:24 

Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata: Városi Sportcsarnok 

 

1. A fenntartót érintő feltételek: 

Az épületek felújízása folyamatban van. A fenntartó által biztosított forrásokból az épületek felújítása; az önkormányzati pályázat keretei között pedig energetikai 

felújítás folyik. 

2.  A működtetőt érintő feltételek: 

 

1.5. Kockázati tényezők a tanévben (opcionális) 

 
Infrastruktúrához (tárgyi 

erőforráshoz) köthető 
Humánerőforráshoz köthető 

Jelentős magas bekövetkezési A felújítás folyamán sikereült A  probléma kezelése érdekében 
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valószínűségű elkerülni, hogy az oktatás az 

épületegyüttesen kívül történjen, 

a balesetek elkerülése azonban 

különös figyelmet és fegydelmet 

követel. 

fokoztuk a tasnári felügyeletet, 

valamint működtetjük a 8. 

évfolyam tanulóinak bevonásával 

a diákügyeletet is. 

Mérsékelt, alacsony 

bekövetkezési valószínűségű 

Az udvar felújítása a 

rendelkezésre álló források nem 

elégségesek, ezért ez a munka 

további halasztást szenved. 

 

Egyéb   

 

Az épületek állaga egy éven belül megfelelő lesz. Ez nagy előrelépés a korábbi állapothoz képest. A bútorok, az eszközállomány, valamint az udvar további 

fejlesztést igényelnek. 

2. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

2.1. A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok 

A fenntartó által kiemelt feladatok közé tartozik továbbra is az iskola névadója tiszteletének megerősítése. Ezért a Szent Tamás-nap megkülönböztetett szerepet 

kap az iskola munkatervében. célunk az, hogy az előző két év tapasztalatainak megfelelően ismét családi nappá növelt ünneppel emlékezzünk me szent tamásról. 

 

A kiemelt feladatok közé tartozik az Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés, valamint a programokon való részvétel előkészítése. Ezt a 

feladcatot Az EKIF munkatársainak irányításával, valamint a kongresszos megyei koordinátorával való együttműködés keretei között oldjuk meg. 
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A tanév folyamán a tantárgyi keretek között is keressük azokat a tartalmakat, amelyek ezen célok elérését szolgálhatják. Kiemelt szerepet kapnak a magyar 

irodalom, történelem, vizuális kultúra, valamint az ének-zene területeti. 

 

2.2. Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

Cél – feladat – indikátor metódusát követő kidolgozással történő teendőlista, amely a pedagógiai programból fakad.  

2.3. Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

a) Az országos mérésből adódó feladatok  

 

A nyelvi kompetenciamérés során javulás volt kimutatható az előző években. Célunk, hogy ezek a tendenciák folyztatódjanak. 

A szövegértés mutatói tartósan megközelítik az országos átlagot. Itt azonban a tanulás tanítása keretei között szükség van az elért eredmények javítását 

clzó intézkedésekre. Ehhez feltétlenül szem előtt kell tartani, hogy az olvasásátanítás, vele együtt a szövegértés fejlesztése össztantárgyi feladat, ami csak 

a tantárgyak közötti együttműködés hatékony szervezésével oldható meg. 

 

b) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők 

 

Az innovatív módszrek tekintetében a csoportmunkea szervezése és a cooperatív technikák alkalmazásának további stabilizálása a cél. 

 

Egy projektnap megvalósítását is tervezzük a víz világnapjához kapcsolódva. 

 

c) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok 

 

Ezt a feladatot a lemorzsolódás problémáival együtt kezeljük. 
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d) Alsó-felső tagozatváltás feladatai 

 

Hagyománya van nálunk annak, hogy a negyedik évfolyamról érkező tanulókat portrészerűen bemutatják a felső tagozaton tanítóknak. A későbbiekben 

nevelőtestületi értekezleten vetjük össze tapasztalatainkat a korábbi véleményekkel. 

 

e) Elsős tanulók szocializálása 

 

Az elsős tanulók beilleszkedése céljábó többrendezvényt szervezünk: szüreti bál, mesedélután, dramatikus játékok. 

 

f) Intézményi önértékelésből adódó teendők 

 

Az intézményi önértékelésből adódó feladatok közül ebben az évben a honpafejlesztést tekintjük elsődlegesnek, ami összefügg az információáramlás 

javításával is. 

3. A TANÉV HELYI RENDJE  

3.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont 
résztvevők, 

feladatok 

1. Pályaorientációs nap Intézményvezetés 2019. 10. 10.  

2. Egyházmegyei lelkigyakorlat Intézményvezetés 2019. 12. 07.  
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3. 
Félévzáró nevelőtestületi 

értekezlet 
Intézményvezetés 2020. 02. 07.  

4. 
 Szakmai nap. Belső 

továbbképzés 
Intézményvezetés 2020. 02. 28.  

5. Zarándoklat Intézményvezetés 2020. 04. 15.  

6. Diákönkormányzati nap diákönkormányzat 2020. 06. 15.  

 

A 2019/2020. TANÍTÁSI ÉV HELYI RENDJE, ELLENŐRZÉSI 

TERVE 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

A TANÉV ELSŐ NAPJA 2019. SZEPTEMBER 2. (HÉTFŐ) 
A TANÉV UTOLSÓ NAPJA 2020. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ) 

A TANÍTÁSI NAPOK SZÁMA 180 NAP 

AZ ELSŐ FÉLÉV VÉGE 2020. JANUÁR 24. 

A SZÜLŐK ÉRTESÍTÉSE 2020. JANUÁR 31. 

A FÉLÉVI ÉRTEKEZLET IDEJE 2020. FEBRUÁR 07-IG 
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ŐSZI SZÜNET 2019. OKTÓBER 26. – NOVEMBER 3. 

szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25. péntek 

szünet utáni első tanítási nap: november 4. hétfő 

TÉLI SZÜNET 2019. DECEMBER 21. - 2020. JANUÁR 5. 

szünet előtti utolsó tanítási nap: december 20. péntek, 

szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6. hétfő 

TAVASZI SZÜNET 2020. ÁPRILIS 9. – ÁPRILIS 14. 

szünet előtti utolsó tanítási nap: április 8. szerda 

szünet utáni első tanítási nap: április 15. szerda 

 

  

 

 

 

Augusztus 
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A program 

ideje 4. A PROGRAM (AZ ELLENŐRZÉS) 

MEGNEVEZÉSE 

A felelős (az ellenőrzött) 

dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezetők 

08. 22. 9.00  Alakuló értekezlet minden pedagógus  intézményvezető 

08.22. 8.00 Felkészítés javítóvizsgákra érintett pedagógusok   

08.23. Javítóvizsga érintett szaktanárok   

08. 21-31.  A tantermek IKT eszközeiknek ellenőrzése, működésének 

biztosítása 

rendszergazda követelményeknek való 

megfelelés 

intézményvezető 

08. 22-31. 
Tantermek, szaktantermek, szertárak, eszközök 

elrendezése (szükség szerint egész évben folyamatosan) 
osztályfőnöki munkaközösség 

szakszerű szemléltetőanya-

gok, ízléses dekoráció 
intézményvezető 

08. 23. 8 00 Alsós munkaközösség értekezlete Vargáné Ádelhardt Mária  intézményvezető 

08. 23. 10 00 Humán munkaközösség értekezlete Kollár Mária  intézményvezető 

08. 24. 8 00 Osztályfőnöki munkaközösség értekezlete Tokodi Györgyi  intézményvezető 

08. 28. 9 00 Tanévnyitó értekezlet  minden pedagógus jogszabályi feltételek szerint intézményvezető 

08. 29. Egyházmegyei lelki nap Kalocsán 
minden pedagógus  

 
 intézményvezető 

08. 30. 
Osztályba sorolás, csoportbontások (idegen nyelvi, fejlesztő- 

és nívócsoport) névsorának összeállítása, véglegesítése, 
érintett szaktanárok 

pedagógiai szempontok ér-

vényesülése a tantárgy-

int.vez.-

helyettesek 



 

 

 

25 / 83 

 

névsorok leadása felosztásnak megfelelően 

08. 30. 10 30 Reál munkaközösség értekezlete Klem József  intézményvezető 

08. 30. 8 00 Tankönyvek átvétele 
Vargáné Ádelhardt Mária, 

osztályfőnökök 
 intézményvezető 

08. 27 – 31. „Hívogat az iskola” program elsős tanítók 
nevelési szempontok 

érvényesülése 
alsós int.vez.-h. 

08. 27 – 31. 
Órarend, munkarend, ügyeleti rend, szentmiseszolgálat  

összeállítása 

Fuszkóné Gáspár Judit és 

Vojnics-Rogics Antalné 

int.vez.-helyettesek 

pedagógiai szempontok ér-

vényesülése, óratervnek, 

tantárgyfelosztásnak való 

megfelelés 

intézményvezető 

Megbízások, átsorolások, elkészítése folyamatosan 
iskolatitkár 

gazdasági ügyintéző 

a Munka Törvénykönyve, ill. 

kormányrendelet ide 

vonatkozó része  

intézményvezető 

Pedagógusok munkájának megszervezése. A pedagógusok saját 

feladatellátásukban elvégzik a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó 

ügyviteli feladatokat, felkészülnek a tanítási év megkezdésére. 

minden pedagógus   iskolavezetés 
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Szeptember 

 

A program 

ideje 5. A PROGRAM (AZ ELLENŐRZÉS) 

MEGNEVEZÉSE 

A felelős (az ellenőrzött) 

dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezetők 

09. 01. 17 00 
Veni Sancte, a tanév ünnepélyes megnyitója az iskola 

tanulóinak, pedagógusainak, dolgozóinak részvételével 
Minden pedagógus  iskolavezetés 

09. 02. Első tanítási nap; tankönyvosztás osztályfőnökök 
11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet 
intézményvezető 

09. 02. Törzslapok megnyitása osztályfőnökök 
20/2012.(VIII,31.) EMMI 

rendelet 99.§ 
intézményvezető 

09. 02. E-napló megnyitása 
int.vez.-helyettesek, 

iskolatitkár, rendszergazda 

tantárgyfelosztásnak való 

megfelelés 
intézményvezető 

09. 02. 

A 700 – 730 között, ill. a 16-17 óra között felügyeletet igénylő 

tanulók névsorának leadása – a szülők írásbeli 

nyilatkozatával 

tanítók, napközis nevelők, 

osztályfőnökök 

a 2011.évi CXC törvény a 

nemzeti köznevelésről 27. § 

(2) szerint  

iskolavezetés 

09. 02. 

Napközis/tanulószobai napi- és hetirend, a 

napközis/tanulószobai nevelők munkarendjének elkészítése; 

a napközis/tanulószobai házirend szerinti működés 

napközis/tanulószobás 

nevelők 

tantárgyfelosztásnak való 

megfelelés, pedagógiai 

szempontok 

intézményvezető 
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biztosítása 

09. 02. SNI, BTMN tanulók névsorának összeállítása 

Sztanyikné Gömöri Mária 

gyógypedagógus, Malustyikné 

Csorba Mária fejl. pedagógus 

a 2011.évi CXC törvény a 

nemzeti köznevelésről 4.§ 

(2), (23) 

intézményvezető 

09. 03. 13 30 Vezetőségi értekezlet ig., igh-k, mk.vezetők  intézményvezető 

09. 02 – 06. Bizonyítványok összegyűjtése, dokumentálása 
osztályfőnökök 

 iskolatitkár 

teljesség igénye, határidő 

betartása 

int.vez.-

helyettesek 

09. 02–13. Szülői értekezlet (szükség szerint) 1. és 5. évfolyamon érintett osztályfőnökök aktualitások szerint  
int.vez.-

helyettesek 

09.09. 16 00 A 4. osztályból az 5. osztályba való átmenet - értekezlet   
érintett osztályfőnökök, 

szaktanárok 

a tanév kiemelt pedagógiai 

feladatainak való 

megfelelés, összhang a 

pedagógiai programmal 

 

09.11. 16 00 A dolgozók baleset-, munka- és tűzvédelmi oktatása minden dolgozó  intézményvezető 

09. 16. 
Munkaközösségek munkatervének elkészítése, mk. vezetők 

egymás közötti egyeztetése, DÖK munkaterv előkészítése 

munkaközösségek vezetői, 

DÖK segítő pedagógus 

iskolai munkatervvel való 

összhang, oktatási és 

nevelési célok 

meghatározása alapján 

intézményvezető 

09. 16. HH és HHH tanulók névsorának összeállítása iskolatitkár 
1997. évi XXXI. törvény 67 

§/A 
intézményvezető 
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09. 27. Tantárgyi tanmenetek elkészítése, leadása  tanítók, szaktanárok 

tanterveknek megfelelés, 

didaktikai és 

szaktudományos 

szempontok érvénye-sülése, 

helyes időbeosztás (heti és 

éves óraszámok), az írásbeli 

beszámoltatás alkalmainak 

meghatározása 

intézményvezető 

09. 27. Európai Diáksport Napja  

of.-i mk.-vezető 

DÖK-vezető 

testnevelők 

a program előkészítése, 

szervezettsége 
intézményvezető 

Logopédiai szűrővizsgálatok – lehetőség szerint 

Bács-Kiskun Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Kiskunhalasi 

Tagintézménye 

munkatársa (külsős) 

2011.évi CXC törvény a 

nemzeti köznevelésről 
intézményvezető 

Gyógytestnevelésre javasolt tanulók foglalkoztatásának megszervezése 
Gömöriné Somogyi Nóra 

gyógytestnevelő  

2011.évi CXC törvény a 

nemzeti köznevelésről 
intézményvezető 

Statisztika készítése tanulókról, pedagógusokról, az iskola működéséről osztályfőnökök, iskolatitkár 

jogszabályi feltételek szerint; 

tanulói érkezés és távozás, 

a tanulói adatok pontos 

vezetése 

intézményvezető 

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként) minden pedagógus  intézményvezető 
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Iskolatej minden tanulónak, iskolagyümölcs 1-6. évfolyamra  Osztályfőnökök, iskolatitkár 
a program előkészítése, 

szervezettsége 

int.vez.-

helyettesek 

Pályázati-, versenykiírások figyelése minden pedagógus  intézményvezető 

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása 
pályázatban részt vevő 

pedagógusok 
 intézményvezető 

EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása 
pályázatban részt vevő 

pedagógusok 
 intézményvezető 

Éves önértékelési terv megvalósítása érintett pedagógusok 
megfelelés a jogszabályi 

háttérnek 
felsős int.vez.-h. 

Október 

A program 

ideje 6. A PROGRAM (AZ ELLENŐRZÉS) 

MEGNEVEZÉSE 

A felelős (az ellenőrzött) 

dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezetők 

10. 07. Megemlékezés az aradi vértanúkról Humán munkaközösség tanév munkarendje intézményvezető 

10. 07. 1700 Szülői értekezletek az alsó tagozaton, fogadóóra osztályfőnökök, szaktanárok 
köznevelési törvény 54 § 

(1) és 62.§ (1) f szerint 
intézményvezető 

10. 09. 1700 Szülői értekezletek a felső tagozaton, fogadóóra osztályfőnökök, szaktanárok 
köznevelési törvény 54 § 

(1) és 62.§ (1) f szerint 
intézményvezető 

10.10. Pályaorientációs nap (1. tanítás nélküli munkanap) minden pedagógus 11/2019. (VII. 3.) EMMI intézményvezető 
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rendelet 

10. 11. 

Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a tanév 

kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyosabb 

támogatást igénylők névsorának összeállítása (DIFER) 

elsős tanítók 
11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet 
intézményvezető 

10. 18. Éves versenynaptár készítése  munkaközösség-vezetők 

a tanév munkarendje 

szerint, a programok 

időbeli elosztása, 

egyeztetése 

intézményvezető 

10. 22.  Iskolai megemlékezés az 1956. október 23-ai forradalomról Humán munkaközösség a tanév munkarendje intézményvezető 

10. 23. 
Városi megemlékezés az 1956. október 23-ai forradalomról, 

ünnepség, tanulók delegálása 
osztályfőnökök a tanév munkarendje intézményvezető 

10. 25. 

Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a tanév 

kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyosabb 

támogatást igénylők létszámának továbbítása a Hivatal felé; 

a diagnosztikus fejlődésvizsgálatot december 1-jéig kell 

elvégezni (DIFER) 

iskolatitkár, elsős 

osztályfőnökök 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 
intézményvezető 

10. 31-ig 
A 8. évfolyamon tanulók tájékoztatása a KÖZÉPISKOLAI 

FELVÉTEL rendjéről 
8. o. osztályfőnökök 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet 2. sz. melléklet 
intézményvezető 

Őszi szünet: 2019. október 26. – november 3. (szünet előtti utolsó tanítási 

nap: október 25. péntek, szünet utáni első tanítási nap: november 4. hétfő) 
osztályfőnökök 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 
intézményvezető 

A 8. osztályosok pályaválasztási programjai (középiskolák látogatása)  8. o. osztályfőnökök 
11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 
intézményvezető 

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése 
osztályfőnökök, int.vez.-

helyettesek 
 intézményvezető 



 

 

 

31 / 83 

 

Órák/foglalkozások látogatása érintett pedagógusok 

 az óralátogatások 

értékelésének szempontjai 

szerint, tanórai fegyelem, 

rend 

iskolavezetés 

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként) minden pedagógus  intézményvezető 

HAT-19-01-0796 számú „Képzelet és valóság – Székelyföldi legendák 

nyomában” című pályázat előkészítése, megvalósítása (2019. 10. 02-06.), 

utókövetése 

Behányné Illés Mária 

Brezovszkiné Beszédes Ágota 

Tokodi Györgyi 

pályázati dokumentáció intézményvezető 

Pályázati kiírások figyelése 

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása 

EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása 

minden pedagógus 
köznevelési törvény 54.§ 

(1) és 62.§ (1) f szerint 
intézményvezető 

Éves önértékelési terv megvalósítása érintett pedagógusok 
megfelelés a jogszabályi 

háttérnek 
felsős int.vez.-h. 

eDIA mérés az 1. évfolyamon 
osztályfőnökök 

Klem József Zsolt 
 intézményvezető 
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November 

 

A program 

ideje 7. A PROGRAM (AZ ELLENŐRZÉS) 

MEGNEVEZÉSE 

A felelős (az ellenőrzött) 

dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezetők 

11.04. 16 00 Tanulói magatartás, szorgalom értékelése 
of.-i mk.-vezető, 

osztályfőnökök 

köznevelési törvény 54. §(1) 

és 62.§ (1) f szerint 
intézményvezető 

11. 07. 14 00 
Szent Márton-sorverseny (Baja) 

3-4. évfolyam fiú/lány 
   

11. 08. Lelki nap - városmisszió 
lelki vezető,  minden 

pedagógus 
 intézményvezető 

11. 18. Nyílt nap – alsó tagozat minden pedagógus 
köznevelési törvény 54.§ (1) 

és 62.§ (1) f szerint 
intézményvezető 

11. 20. Nyílt nap – felső tagozat minden pedagógus 
köznevelési törvény 54.§ (1) 

és 62.§ (1) f szerint 
intézményvezető 

11. 22. 
Az országos méréshez szükséges adatok megküldése az 

Oktatási Hivatal részére  

Klem József Zsolt 

iskolatitkár 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 
intézményvezető 

11. 29. 
Az első osztályosok diagnosztikus fejlődésvizsgálata 

(DIFER) 
elsős osztálytanítók 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 
intézményvezető 
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December 

 

A program 

ideje 
8. A PROGRAM (AZ ELLENŐRZÉS) 

A felelős (az ellenőrzött) 

dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezetők 

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése 
osztályfőnökök, int.vez.-

helyettesek 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 
intézményvezető 

Órák/foglalkozások látogatása érintett pedagógusok 

az óralátogatások 

értékelésének szempontjai 

szerint, tanórai fegyelem, 

rend 

iskolavezetés 

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként) minden pedagógus  intézményvezető 

Pályázati kiírások figyelése 

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása 

EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása 

minden pedagógus  intézményvezető 

Éves önértékelési terv megvalósítása érintett pedagógusok 
megfelelés a jogszabályi 

háttérnek 
felsős  int.vez.-h. 
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MEGNEVEZÉSE 

12. 06. 

Tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmé-

nyek szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát 

szervező intézménybe. (KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI) 

8. évfolyam osztályfőnökei 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 2. sz. 

melléklet 

intézményvezető 

12.07. (szo) 

Munkanap 

Egyházmegyei lelki nap – külső helyszín 

(2. tanítás nélküli munkanap) 

minden munkavállaló 

6/2018. (VIII. 23.) PM 

rendelete a 2019. évi 

munkaszüneti napok körüli 

munkarendről 

intézményvezető 

12. 14. (szo) 
Munkanap  

(munkanap december 27. helyett) 
minden pedagógus 

6/2018. (VIII. 23.) PM 

rendelete a 2019. évi 

munkaszüneti napok körüli 

munkarendről 

intézményvezető 

12. 14. Az elégtelenre álló tanulók megnevezése szaktanár 
köznevelési törvény 54. §(1) 

és 62.§ (1) f szerint 
intézményvezető 

12. 15. Adventi/karácsonyi műsor, gyertyagyújtás 
humán munkaközösség, 

3. évfolyam osztályfőnökei 

a program előkészítése, 

szervezettsége 
intézményvezető 

12. 16-20. Elégtelenre álló tanulók szüleinek értesítése osztályfőnökök 
köznevelési törvény 54. §(1) 

és 62.§ (1) f szerint 
intézményvezető 

A téli szünet: 2019. december 21. - 2020. január 5. (szünet előtti utolsó 

tanítási nap: december 20. péntek, szünet utáni első tanítási nap: 2020. 

január 6. hétfő) 

 
11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint  
 

 Tanügyi dokumentációk ellenőrzése 
osztályfőnökök, int.vez.-

helyettesek 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 
intézményvezető 



 

 

 

35 / 83 

 

Órák/foglalkozások látogatása érintett pedagógusok 

 az óralátogatások 

értékelésének szempontjai 

szerint, tanórai fegyelem, 

rend 

iskolavezetés 

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként) minden pedagógus  intézményvezető 

Pályázati kiírások figyelése 

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása 

EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása 

minden pedagógus  intézményvezető 

Éves önértékelési terv megvalósítása érintett pedagógusok 
megfelelés a jogszabályi 

háttérnek 
felsős int.vez.-h. 

Január 

A program 

ideje 9. A PROGRAM (AZ ELLENŐRZÉS) 

MEGNEVEZÉSE 

A felelős (az ellenőrzött) 

dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezetők 

01. 20.  Osztályozó értekezlet érintett pedagógusok 

a tanulók magatartásának, 

szorgalmának, tanulmányi 

munkájának értékelése a 

pedagógiai program szerint 

iskolavezetés 

01. 24. Félévzárás minden pedagógus 
11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint  
intézményvezető 

01. 28. Félévi statisztikák, beszámolók leadása osztályfőnökök a pedagógiai program és a iskolavezetés 



 

 

 

36 / 83 

 

tanév munkaprogramja 

szerint 

01. 31. 
A tanulók, szülők értesítése az első félévben elért 

tanulmányi eredményről. 
osztályfőnökök 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 
intézményvezető 

A végzős tanítványok jelentkezése továbbtanulásra az előzetes felvételi 

eljárás keretében. Írásbeli felvételi vizsgák: 2020. 01. 18. 10 órakor a 

kilencedik évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők számára a 

középfokú intézményekbe; pótfelvételi: 2020. 01. 23. 14 órakor. 

(FELVÉTELI) 

8. évfolyam osztályfőnökei 
11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 

szerint 2. sz. melléklet 
intézményvezető 

Tanulók fizikai állapotának mérése 2020. 01. 08. és 2019. 04. 24. között kell 

megszervezni az 1-4. évfolyamon kívül. Jelentés 2019. 05. 29-ig  (NETFIT) 

testnevelést tanító 

pedagógusok 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint  
intézményvezető 

Órák/foglalkozások látogatása érintett pedagógusok 

az óralátogatások 

értékelésének szempontjai 

szerint; tanórai fegyelem, 

rend 

iskolavezetés 

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése int.vez.-helyettesek 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 
intézményvezető 

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként) minden pedagógus  intézményvezető 

Pályázati kiírások figyelése 

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása 

EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása 

minden pedagógus  intézményvezető 

Éves önértékelési terv megvalósítása érintett pedagógusok 
megfelelés a jogszabályi 

háttérnek 
felsős int.vez.-h. 
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Február 

 

A program 

ideje 10. A PROGRAM (AZ ELLENŐRZÉS) 

MEGNEVEZÉSE 

A felelős (az ellenőrzött) 

dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezetők 

02. 07. 
Félévzáró értekezlet/szakmai nap (3. tanítás nélküli 

munkanap) 
minden pedagógus 

A köznevelésről szóló 

2011.évi CXC. törvény 

szerinti 62.§ (n), 11/2019. 

(VII. 3.) EMMI rendelet 

intézményvezető 

02. 10. Szülői értekezletek az alsó tagozaton, fogadóóra osztályfőnökök, szaktanárok 
köznevelési törvény 54 § (1) 

és 62.§ (1) f szerint 
intézményvezető 

02. 12. Szülői értekezletek a felső tagozaton, fogadóóra osztályfőnökök, szaktanárok 
köznevelési törvény 54 § (1) 

és 62.§ (1) f szerint 
intézményvezető 

02. 13. Iskolai farsangi bál – alsó tagozat Behányné Illés Mária 
a program előkészítése, 

szervezettsége 
alsós i int.vez.-h. 

02. 14. Iskolai farsangi bál – felső tagozat Behányné Illés Mária 
a program előkészítése, 

szervezettsége 
felsős int.vez.-h. 
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02. 19. 
Tanulói jelentkezési lapok továbbítása középfokú 

iskoláknak/Felvételi Központnak 
8. évfolyam osztályfőnökei 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 
intézményvezető 

02. 25. 
A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak 

emléknapja 
7.-8. osztályos osztályfőnökök 

a program előkészítése, 

szervezettsége 
intézményvezető 

02. 28. Belső továbbképzés – (4. tanítás nélküli munkanap)   minden pedagógus 
11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 
intézményvezető 

Órák/foglalkozások látogatása érintett pedagógusok 

az óralátogatások 

értékelésének szempontjai 

szerint, tanórai fegyelem, 

rend 

iskolavezetés 

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése int.vez.-helyettesek 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 
intézményvezető 

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként) minden pedagógus  intézményvezető 

Pályázati kiírások figyelése 

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása 

EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása 

minden pedagógus  intézményvezető 

Éves önértékelési terv megvalósítása érintett pedagógusok 
megfelelés a jogszabályi 

háttérnek 
felsős int.vez.-h. 

Március 
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A program 

ideje 11. A PROGRAM (AZ ELLENŐRZÉS) 

MEGNEVEZÉSE 

A felelős (az ellenőrzött) 

dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezetők 

03. 13.  Március 15. ünnepe 4. évfolyam osztályfőnökei 

pedagógusok együttműkö-

dése, a műsor és dekoráció 

előkészítése, a rendezvény 

ünnepélyessége 

intézményvezető 

03. 15. Városi megemlékezés, ünnepség, tanulók delegálása osztályfőnökök  intézményvezető 

03. 15-ig Beiskolázási terv elfogadása igazgató 
277/1997. (XII. 22.) Korm. 

rendelet szerint 
fenntartó 

03. 19 – 20. 
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 

iskolában 
8. évfolyam osztályfőnökei 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 
intézményvezető 

03. 30. Tanulói magatartás, szorgalom értékelése Tokodi Györgyi 
köznevelési törvény 54. §(1) 

és 62.§ (1) f szerint 
intézményvezető 

03.31. Szvetnik-pályázat kiírása 
Csontos Ferencné 

Vojnics-Rogics Antalné 
  

Órák/foglalkozások látogatása érintett pedagógusok 

az óralátogatások 

értékelésének szempontjai 

szerint, tanórai fegyelem, 

rend 

iskolavezetés 

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése 
osztályfőnökök, int.vez.-

helyettesek 

20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendelet 
intézményvezető 
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Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként) minden pedagógus  intézményvezető 

Pályázati kiírások figyelése 

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása 

EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása 

minden pedagógus  intézményvezető 

Éves önértékelési terv megvalósítása érintett pedagógusok 
megfelelés a jogszabályi 

háttérnek 
felsős int.vez.-h. 

 

 

 

Április 

A program 

ideje 12. A PROGRAM (AZ ELLENŐRZÉS) 

MEGNEVEZÉSE 

A felelős (az ellenőrzött) 

dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezetők 

04.07. Szvetnik-rajzpályázat  humán munkaközösség 
a program előkészítése, 

szervezettsége 
intézményvezető 

04. 08. A magyar költészet napja (04. 11.) - megemlékezés alsós /humán munkaközösség 
a program előkészítése, 

szervezettsége 
intézményvezető 

04.15. Pedagógus zarándoklat – (5. tanítás nélküli munkanap) lelki vezető, érintett a program előkészítése, intézményvezető 
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pedagógusok szervezettsége 

04. 16. Holokauszt áldozatainak emléknapja 7-8. osztályfőnökök 
a program előkészítése, 

szervezettsége 
intézményvezető 

04. 20-ig Tankönyvkölcsönzés felmérése 
Vargáné Ádelhardt Mária, 

osztályfőnökök 

2011. évi CXC. törvény 

51./A.  fejezete 
intézményvezető 

04. 22.   A Föld napjáról történő megemlékezés   reál munkaközösség 
program(ok) előkészítése, 

szervezettsége 
intézményvezető 

04. 24. Szent Tamás-projektnap Bolvári János 
a program előkészítése, 

szervezettsége 
intézményvezető 

04.30. 
Petőfi Sándor szavalóverseny (Sükösd) 

 
   

Tavaszi szünet: 2020. április 9. – április 14. (szünet előtti utolsó tanítási 

nap: április 8. szerda, szünet utáni első tanítási nap: április 15. szerda) 
osztályfőnök 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 
intézményvezető 

Tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja Vargáné Ádelhardt Mária  
2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről 

int.vez.-

helyettesek 

Leendő első osztályosok szüleinek tájékoztatása, gyermekek beíratása iskolatitkár, alsós int.vez.-h. 

a 2011.évi CXC törvény a 

nemzeti köznevelésről 45.§ 

(1-2) és (4) bekezdés 

intézményvezető 

Osztálykirándulások (1 nap) – folyamatos 

(Az elszámolások leadása: a kirándulást követő 1 héten belül) 
osztályfőnökök 

a pedagógiai program és a tanév 

munkaprogramja szerint 
intézményvezető 
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Órák/foglalkozások látogatása érintett pedagógusok 

az óralátogatások 

értékelésének szempontjai 

szerint; tanórai fegyelem, 

rend 

iskolavezetés 

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése 
osztályfőnökök, int.vez.-

helyettesek 

20/2012.(VIII. 31.) EMMI 

rendelet 
intézményvezető 

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként) minden pedagógus  intézményvezető 

Pályázati kiírások figyelése 

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása 

EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása 

minden pedagógus  intézményvezető 

Éves önértékelési terv megvalósítása érintett pedagógusok 
megfelelés a jogszabályi 

háttérnek 
felsős int.vez.-h. 

Május 

A program 

ideje 13. A PROGRAM (AZ ELLENŐRZÉS) 

MEGNEVEZÉSE 

A felelős (az ellenőrzött) 

dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezetők 

05. 03. Anyák napi ünnepség  osztályfőnökök 
a program előkészítése, 

szervezettsége 
intézményvezető 
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05. 04. Tanév végi jutalmazások előkészítése minden pedagógus 
az előzetesen megadott 

szempontok szerint 

int.vez.-

helyettesek 

05. 07. Trianon-verseny I. forduló (Baja)    

05. 11. Az elégtelenre álló tanulók megnevezése szaktanárok 
köznevelési törvény 54. §(1) és 

62.§ (1) f szerint 
intézményvezető 

05. 12-15. Elégtelenre álló tanulók szüleinek értesítése osztályfőnökök 
köznevelési törvény 54. §(1) 

és 62.§ (1) f szerint 
igazgató 

05. 15. Szent Tamás-labdarúgókupa Sztánkó Árpád   

05. 20-ig Etika/Hit- és erkölcstan módosítási szándék jelzése iskolatitkár 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 182/B § intézményvezető 

05.19. Szvetnik-pályázat 
Csontos Ferencné 

Vojnics-Rogics Antalné 
  

05.20. Országos idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon 

Klem József Zsolt, 

Polyákovicsné M. Á., Vojnics-

Rogics Antalné int.vez.-h. 

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 

szerint 
intézményvezető 

05. 27. 
Országos mérés: a szövegértési és a matematikai 

eszköztudás fejlődésének vizsgálata a 6. és 8. évfolyamon 

Klem József Zsolt, Vojnics-

Rogics Antalné int.vez.-h. 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 
intézményvezető 

Órák/foglalkozások látogatása érintett pedagógusok 

az óralátogatások ér-

tékelésének szempontjai 

szerint, tanórai fegyelem 

iskolavezetés 

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése osztályfőnökök, int.vez.-h. 
20/2012.(VIII. 31.) EMMI 

rendelet 
intézményvezető 

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként) minden pedagógus  intézményvezető 
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Pályázati kiírások figyelése 

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása 

EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása 

minden pedagógus  intézményvezető 

Éves önértékelési terv megvalósítása érintett pedagógusok 
megfelelés a jogszabályi 

háttérnek 
felsős int.vez.-h. 

 

Június 

 

A program 

ideje 14. A PROGRAM (AZ ELLENŐRZÉS) 

MEGNEVEZÉSE 

A felelős (az ellenőrzött) 

dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezetők 

06. 04. Nemzeti Összetartozás Napja humán munkaközösség 
a program előkészítése, 

szervezettsége 
intézményvezető 

06. 05. 
Tanulók, tanulócsoportok tanulmányi, sport és kulturális 

versenyeken elért eredményeinek összegzése 
iskolatitkár  intézményvezető 

06. 08.  
Osztályozó értekezlet, tanév végi jutalmazások 

véglegesítése 
minden pedagógus 

a tanulók magatartásának, 

szorgalmának, tanulmányi 

munkájának értékelése a 

pedagógiai program szerint 

iskolavezetés 



 

 

 

45 / 83 

 

06. 08-12. Javítóvizsga tematikájának közzététele érintett pedagógusok 
a pedagógiai program és a 

tantárgyi követelmények szerint 

int.vez.-

helyettesek 

06. 10. Ballagási műsor főpróbája humán munkaközösség 
a program előkészítése, 

szervezettsége 
intézményvezető 

06. 12. 17 00 8.-os tanulók ballagási ünnepsége 8. osztályfőnökök 
a program előkészítése, 

szervezettsége intézményvezető 

06. 15. 
Utolsó tanítási nap – DÖK-nap (6. tanítás nélküli 

munkanap) 
minden pedagógus 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 
intézményvezető 

06. 17.  8 00 Tanév végi statisztika, beszámolók leadása                                                                                                 

Osztályfőnökök, tanítók, 

szaktanárok, 

munkaközösség-vezetők, 

DÖK munkáját segítő 

pedagógusok, 

gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus, könyvtáros, 

ifjúságvédelemi felelős, 

tankönyvfelelős 

az előzetesen megadott 

szempontok alapján 
intézményvezető 

06. 18. 12 00-ig 
Pedagógiai adminisztráció teljesítése: naplók, 

bizonyítványok, törzslapok 
minden pedagógus szakszerűség, pontosság iskolavezetés 

06. 19. 17 00 
A 2019/2020. tanév ünnepélyes zárása, Te Deum, 

bizonyítványok kiosztása 
minden pedagógus 

a program előkészítése, 

szervezettsége 
iskolavezetés 

06. 19. 9 00 Tanévzáró tantestületi értekezlet: a tanév pedagógiai minden pedagógus 
a pedagógiai program és a 

tanév munkaprogramja 
igazgató 
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értékelése szerint 

Tankönyvrendelés módosításának határideje: június 30. 
Osztályfőnökök, Vargáné 

Ádelhardt Mária  

2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről 

int.vez.-

helyettesek 

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése int.vez.-helyettesek 
20/2012.(VIII. 31.) EMMI 

rendelet  
igazgató 

Nyári karbantartási munkák karbantartó, illetve külsősök 
a munkák szakszerűsége, 

határidők betartása 
igazgató 

Előzetes tantárgyfelosztás készítése a következő tanévre int.vez.-helyettesek 

jogszabályi feltételek (Nkt. 

és végrehajtási rendeleteik 

stb.) szerint 

igazgató 

A 2020/2021-es tanév előkészítése    

Éves önértékelési terv megvalósítása érintett pedagógusok 
megfelelés a jogszabályi 

háttérnek 
felsős int.vez.-h. 

Pályázati kiírások figyelése minden pedagógus  igazgató 

 

 

 

Megjegyzés: 

 

A tanítás nélküli munkanapok: 

 

1. 2019. október 10. (kedd)   pályaorientációs nap 
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2. 2019. december 7. (szombat)   egyházmegyei lelki nap 
3. 2020. február 7.    félévzáró értekezlet/szakmai nap  
4. 2020. február 28.   belső továbbképzés 
5. 2020. április 15. (szerda)   a tavaszi Bécs-Pozsony zarándoklat időpontjához igazodva 
6. 2020. június 15.                                      DÖK-nap  

 

 

A munkatervben leírtak betartása – a nevelőtestületi elfogadás, illetve intézményvezetői jóváhagyás után – minden érintett számára kötelező érvényű. 

 

 

Mélykút, 2019. szeptember 02. 

 

 

 

1. számú melléklet: szakmai műhelyek (munkaközösségek) 
 

 

MUNKAKÖZÖSSÉG 

ELNEVEZÉSE 
ALSÓS/TANÍTÓK HUMÁN REÁL OSZTÁLYFŐNÖKI 

MUNKAKÖZÖSSÉG-

VEZETŐ 

Vargáné Ádelhardt 

Mária 

 

Kollár Mária 

 

Klem József Zsolt Tokodi Györgyi 
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MUNKAKÖZÖSSÉG  

TAGJAI 

Árpád Bernadett 

Behányné Illés Mária  

Eszterné Matosovits 

Ágnes 

Fuszkóné Gáspár Judit  

Gömöriné Somogyi Nóra 

Hopp Eszter 

Kopcsek Tamás 

Mackó Józsefné 

Malustyikné Csorba Mária 

Miskei Lászlóné 

Sztanyikné Gömöri Mária 

 

 

Brezovszkiné Beszédes 

Ágota 

Csorba Zsuzsanna 

Hosszúné Balla Lenke 

Illésné Birkás Mária 

Keresztes József 

Kollár Mária 

Polyákovicsné Molnár 

Ágota 

Tokodi Györgyi 

Vojnics-Rogics Antalné 

 

Brezovszkiné Beszédes 

Ágota 

Illésné Birkás Mária 

Kovácsné Szűcs Nelli 

Malustyik János 

Naszvadi Katalin 

Sztánkó Árpád 

Tokodi Györgyi 

 

Behányné Illés Mária 

Brezovszkiné Beszédes 

Ágota 

Eszterné Matosovits Ágnes  

Fuszkóné Gáspár Judit  

Gömöriné Somogyi Nóra 

Illésné Birkás Mária 

Klem József Zsolt 

Kollár Mária 

Kopcsek Tamás 

Mackó Józsefné 

Polyákovicsné Molnár Ágota 

Sztánkó Árpád 

Tokodi Györgyi 

Vargáné Ádelhardt Mária  

Vojnics-Rogics Antalné 
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2. számú melléklet: nevelői megbízatások 

  

 Osztályfőnökök: 

 

  1.a Eszterné Matosovits Ágnes 

1.b  Vargáné Ádelhardt Mária 

2.a Kopcsek Tamás 

2.b Fuszkóné Gáspár Judit  

  3.a  Behányné Illés Mária  

4.a  Gömöriné Somogyi Nóra 

  4.b  Mackó Józsefné 

  5.a Sztánkó Árpád 
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5.b Kollár Mária  

6.a Tokodi Györgyi  

6.b Vojnics-Rogics Antalné  

7.a Illésné Birkás Mária 

7.b  Brezovszkiné Beszédes Ágota 

  8.a Polyákovicsné Molnár Ágota 

  8.b Klem József Zsolt 

   

Egyéb megbízatások: 

 

Behányné Illés Mária   – diákönkormányzat - vezető  

Fuszkóné Gáspár Judit  – gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

Illésné Birkás Mária   – iskolai könyvtáros 

Malustyikné Csorba Mária  – fejlesztő pedagógus 

Malustyik János   – tűz- és munkavédelmi megbízott 

Sztanyikné Gömöri Mária  – gyógypedagógus 

Vargáné Ádelhardt Mária  – tankönyvfelelős 

Vojnics-Rogics Antalné  – BECS vezető 
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14.1. A szünetek időtartama 

A tanév helyi rendjének első oldala tartalmazza. 
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A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az 

iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések 

időpontja 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

 Keresztes József 
2019. október 6.  

2. 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 23.) 

Varga Margit 

Margaréta és 

Hosszúné Balla 

Lenke 

2019. 10. 22.  

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja  Humán munkacsoport 
(2020. február 25.  

4. 
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe  Alsós munkacsoport 
2020. március 13.  

5. A holokauszt áldozatai emléknapja  
7-8. évfolyam 

osztályfőnökei 
2020. április 16.  

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

 Kollár Mária 
2020. június 4.  

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Tanévnyitó szentmise és ünnepség 
Vojnics Rogics 

Antalné 

2019. 09. 

01. 
 

 Karácsonyi hangverseny 
Vojnics Rogics 

Antalné 

2019. 12. 

14. 
 

2. Anyák napja 
Fuszkóné Gáspár 

Judit 
  

3. Szent Tamás-nap Bolvári János atya   

4. Végzősök lelkigyakorlata Bolvári János atya   

5. Ballagás Intézményvezetés 
2020. 06. 

12. 
 

6. Tanévzáró szentmise és ünnepség 
Vojnics Rogics 

Antalné 
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Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

14.2. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2019.  Tanévnyitó értekezlet Keresztes József  

2019. 11. 04. Nevelési értekezlet Keresztes József  

2020. 02. 07. Félévzáró értekezlet Keresztes József  

2020. 06. 25. Tanévzáró értekezlet Keresztes József  
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14.3. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2019. 09. 13.  
Szülői értekezlet és fogadóóra az 1. és 5. 

évfolyam számára 
Osztályfőnökök  

2019. 10. 7. 
Szülői értekezlet és fogadóóra az alsó tagozat 

számára 
Osztályfőnökök  

2019. 10. 09. 
Szülői értekezlet és fogadóóra a felső tagozat 

számára 
Osztályfőnökök  

2020. 02. 10. 
Szülői értekezlet és fogadóóra az alsó tagozat 

számára 
Osztályfőnökök  

2020. 02. 12. 
Szülői értekezlet és fogadóóra a felső tagozat 

számára 
Osztályfőnökök  
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14.4. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2019. 11. 18. Nyílt nap az alsó tagozaton 
Fuszkóné Gáspár 

Judit 
 

2019. 11. 19. Nyílt nap a felső tagozaton 
Vojnics Rogics 

Antalné 
 

2020. 
Hívogat az iskola (Nyílt nap az óvodások 

számára) 

Fuszkóné Gáspár 

Judit 
 

    

    

14.5. Tervezett mérések és vizsgák  

14.5.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskolában a települési/kerületi munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek előtt a szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő 

ütemezés szerint házi versenyeket tartunk. 

A házi és kerületi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik. 

 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

Verseny 

megnevezése 
Évfolyam 

Tantárgy 
Felkészítő tanár Megjegyzések 
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Verseny 

megnevezése 
Évfolyam 

Tantárgy 
Felkészítő tanár Megjegyzések 

Tudok 1-8. évfolyam 
Angol nyelv Csorba Zsuzsanna 

Tokodi Györgyi 
 

  
Német nyelv Polyákovicsné 

Molnár Ágota 
 

  
Matematika Maczkó Zoltánné 

Klem József Zsolt 
 

  

Biológia, 

természetismeret 

Birkás Mária 

Kovácsné Szűcs 

Nelli 

 

  

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kollár Mária 

Vojnics-Rogics 

Antalné 

 

  Történelem Kollár Mária  

Dugonics András 

Matematika Verseny 
5-8. 

Matematika Klem József Zsolt 

Tokodi Györgyi 
 

Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny 
5-8. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kollár Mária 

Vojnics-Rogics 

Antalné 

 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 
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• javítóvizsga (augusztus utolsó hete) 

• osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten). 2020. 01. 13-16. és 2020. 06. 2-5. 

• pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban) 

• különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)     

• egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 

 

14.5.2. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (melléklet) szólnak. 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével 

Határidő: 2019. 09. 30. 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 

 

b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2019. év, 11. hó, 29. nap 

Felelős: 1. évf. osztályfőnökei 

        

c) eDIA-mérés az első évfolyamon 

d) Határidő: 2019. év, 09. hó, 30. nap 

Klem József Zsolt 

 

e) Országos mérés a 4., 6. és 8. évfolyamokon 

Szövegértés és matematikai kompetencia 
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Határidő: 2020. év, 05. hó, 27. nap 

Felelős: Klem József Zsolt 

 

Idegen nyelvi kompetencia 

Határidő: 2020. év, 05. hó, 20. nap 

Felelős: Polyákovicsné Molnár Ágota 

 

 

14.5.3.  A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. A mérés kezdete 
Naszvadi 

Katalin 
2020. 01. 08.  

2. A mérés befejezése 
Naszvadi 

Katalin 
2020. 04. 24.  

3. A jelentés elküldése 
Naszvadi 

Katalin 
2020. 05. 29  

4. A korábbi mérések elemzése 
Naszvadi 

Katalin 
2020. 06. 25.  

5.     
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15. SZAKMAI FELADATOK 

15.1. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

 Nincs kijelölt feladat ebben a témakörben.    

15.2. A minőségfejlesztési munka tervezése 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

1. Önértékelés: Gömöriné Somogyo Nóra 
Vojnics-Rogics 

Antalné 

2019. 

október 
 

2. Önértékelés: Sztánkó Árpád 
Vojnics-Rogics 

Antalné 

2019. 

november 
 

3. Önértékelés: Polyákovicsné Molnár Ágota 
Vojnics-Rogics 

Antalné 

2020. 

január 
 

4. Önértékelés: Behányné Illés Mária 
Vojnics-Rogics 

Antalné 

2020. 

február 
 

5. Önértékelés: Kopcsek Tamás 
Vojnics-Rogics 

Antalné 

2020. 

március 
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15.3. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

     

     

     

     

     

 

15.4. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai 

feladat felelős határidő 
eredményességi 

mutató 
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15.5. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

2019 10. 10. az iskola pályaorientációs napja. Ezen a napon a 8. évfolyam tanulói egy előadáson vesznek részt, amelynek keretei között a 

továbbtanulás általános feltételeiről kapnak tájékoztatást. Ezt követően Baján megtekintik a páéyaválasztási kiállítást.Este pedig szüleik, vaélamint a 7. 

évfolyam tanulóinak társaságában 20 középiskola képviselőivel találkoznak. Itt közvetlenül ismerkednek a lehetőségekkel. 

Ugyanezen a napon a 7. évfolyam tanulói a Jánoshalmán működő vállalkozásokkal ismerkednek, míg az alsóbb évfolyam tanulói mélykúti 

munkahelyeket térképeznek fel. 

A későbbiekben a 8. évfolyamos tanulók több középiskola nyílt tanítási napjait látogathatják meg. 

2019. 11. 04. A roma tanulók továbbtanulásáénak megkönnyítése érdekében a pécsi Gandhi Gimnázium képviselői tartanak tájékoztatót a beiskolázás 

lehetőségeivel kapcsolatban. A mélykóti Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatásával november folyamán tervezünk egy látogatást is a pécsi 

középiskolában. 

Az osztályfőnökök egyéb feladatatait a tanév helyi rendje tartalmazza a továbbtanulással kapcsolatban. 

 

15.6. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

Folyamatban lévő 

projektek 
Határtalanul 

Brezovszkiné 

Beszédes Ágota 

Polyákovicsné 

Molnár Ágota 

2019. 10. 

6. 
 



 

 

 

63 / 83 

 

Tokodi Györgyi 

 

     

Fenntartási időszakban 

lévő projektek 
    

     

Benyújtásra tervezett 

pályázatok 
    

     

 

15.7. 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 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  

▪ Eszközei:  

A hárányos helyzetre vonatkozó adatok összegyűjtése az önkormányzat segítségével. 

Egyeztetés a családsegítő munkatársaival, valamint az iskolaorvossal és a védőnőkkel. 
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A lemorzsolódási mutatók vizsgálata és elemzése. 

A veszélyeztetett tanulók csoprtjainak összeállítása. 

A fejlesztő foglalkozások és korrepetálások tartalmának meghatározása. 

A tanulók besorolása a napközibe, illetve a tanulószobára. 

• képességek és kulcskompetenciák fejlesztése  

▪ Eszközei: 

A tanulás tanításának megszervezése és koordinálása minden tanulócsoportban és minden évfolyamon. 

Az olvasásá tanításának megszervezése minden tanulócsoportban. 

A szövegértés és a matematikai kompetencia fejlesztése minden tanulócsoportban. 

A tanulási attitűdök javítása szükség esetén. 

 

• a tehetséges tanulók támogatása  

▪ Eszközei:  

Felkészítés tanulmányi versenyekre. 

Felkészítés a felvételi vizsgákra. (Szükség szerint.) 

A szakköri kínálat lehetőségek és igények szerinti kialakítása. 

 

• a versenyek szervezése  

▪ Eszközei: 

Felkészítés. 

Versenyszervezés. 
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• a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a multikulturális tartalmak megismertetése 

▪ Eszközei: 

A roma tanulók identitásának erősítése. 

A roma ünnepek előkészítése és kiemelt megünneplése. 

• a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének kialakítása a tanulókban 

▪ Eszközei: …………..  

• az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek va lamennyi tanórai és 

szabadidős foglalkozásba való beépülése 

▪ Eszközei: 

A pályaorientáció segítése. 

Önismereti tréningek szervezése. 

 

A fentiek megvalósításának ellenőrzése a belső ellenőrzési szabályozásban és az Intézményi minőségirányítási programban (IMIP) foglaltaknak megfelelően a 

következő formákban történik: 
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15.8. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 

Tevékenység 

megnevezése 
Résztvevő Időpont, helyszín Felelős 

Egyeztetésre került-e 

az egyetértési jogkör 

gyakorlóival a 

felkészítés (iskolaszék 

/ szülői szervezet, 

diákönkormányzat) 

I/N 

(jkv. szám) 

Sportkörök 

Floorball 1. 11 fő 

Városi Sportcsarnok 

Kedd 16 és 16:45 

óra között 

Sztánkó 

Árpád 
Igen 

Floorball 2. 14 fő 

Városi Sportcsarnok 

hétfő és szerda 

16 és 16:45 óra 

között 

Sztánkó 

Árpád 
Igen 

Floorball 3. 17 fő 

Városi Sportcsarnok 

kedd 

14:25 és 16 óra 

között 

Sztánkó 

Árpád 
Igen 
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csütörtök 

17 óra 18óra 30 

perc között 

Floorball 4. 15 fő 

Városi Sportcsarnok 

Kedd  

17 óra és 18 óra 30 

perc között 

csütörtök 

14:25 és 16 óra 

között 

 

Sztánkó 

Árpád 
Igen 

Röplabda 12 fő 

Városi Sportcsarnok 

szerda és péntek 

14:25 és 16 óra 

között 

Naszvadi 

Katalin 
Igen 

Íjászat 5-6. 12 fő 

Sportterem 

Kedden és 

pénteken 14 órától 

14 óra 45 percig 

Keresztes 

József 
Igen 

Íjászat 7-8. 9 fő 
Sportterem 

Kedden és 

Keresztes 

József 
Igen 
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pénteken 15 órától 

15 óra 45 percig 

Összesen 90 fő 17 óra  3 fő  

Művészeti csoportok 

Énekkar 63 fő Hétfőnként 7-8. óra 
Hosszúné 

Balla Lenke 
Igen 

Néptánc 9 fő 

Táncterem 

szerda 

14:25 és 16 óra 

között 

Kopcsek 

Tamás 
Igen 

Vizuális szakkör 13 fő 

Rajzterem 

kedd 

14:25 és 16 óra 

között 

Csontos 

Ferencné 
Igen 

Összesen 85 fő 6 óra 3 fő  

Tantárgyi szakkörök 

Angol szakkör 2. 

évfolyam 
15 fő 

Nyelvi terem 

péntek 

12.45 és 13:30 

között 

Csorba 

zsuzsanna 
Igen 
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Angol szakkör 3. 

évfolyam 
16 fő 

Nyelvi terem 

kedd és szerda 

12.45 és 13:30 

között 

Csorba 

Zsuzsanna 
Igen 

Matematika 

szakkör 
9 fő 

F 12-es terem 

szerda 

13:35 és 14:20 

között 

Klem Józsf 

Zsolt 
Igen 

Regényolvasási 

tréning 
8 fő 

Keddenként 16 és 

17 óra között 

Keresztes 

József 

Igen 

(Szülői kérésre indítotgt 

foglalkozás) 

Összesen 48 fő 5 óra 3 fő  

Mindösszesen 223 fő 26 óra 9 fő  

15.9. 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.  

feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

Hívogat az iskola (Az iskola sportéletének Fuszkóné Folyamatos  
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feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

bemutatása) Gáspár Judit 

Hívogat az iskola (Az iskola művészeti életének 

bemutatása bemutatása) 

Fuszkóné 

Gáspár Judit 

 

Folyamatos  

Hívogat az iskola (Az iskola lelkiéletének 

bemutatása bemutatása) 

Fuszkóné 

Gáspár Judit 

Bolvári János 

Folyamatos  

Hívogat az iskola (A leendő elsősök szüleinek 

tájékoztatása) 

Fuszkóné 

Gáspár Judit 

Bolvári János 

Folyamatos  

    

16. PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS A BEISKOLÁZÁSI TERVBŐL ADÓDÓ MUNKATERVI 

FELADATOK 

Továbbképzési programot érintő változások: 

a) szakmai továbbképzések 

b) szakvizsgát adó képzések 

c) költség és finanszírozás  
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Beiskolázási programot érintő változások: 

a) szakmai továbbképzések 

b) szakvizsgát adó képzések 

c) költség és finanszírozás  

17. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

17.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

Az intézmény igyekszik a szülőkkel szoros és konstruktív kapcsolat kialakítására. Ez a szülők jelentős csoportjait illetően nem ütközik akadályba, de 

van egy jelentős réteg – főként a nehéz körülmények között élő családok tekintetében, ahol az ilyen kapcsolatok kialakítása akadályokba ütközik. 

A szülői csopoertok közül a szülői szervezetet az intézményvezető rendszeresen tájékoztatja az iskolai tervekről eseményekről. Szervezési kérdésekben 

mindig kikéri a szervezet véleményét. A szülői szervezet és az intézmény a programok egy résuzét közösen szervezi: papír- és palackgyűjtés, bálak, 

iskolai nyílt napok, pályaválasztási nap, bálak, mulatságok… 

Az iskola igyekszik a leszakadó, lemorzsolódás által veszélyeztetett tanulók gondviselőivekl egyé kapcsolatokat is építeni. mivel közöttük 

kiemelkedően sok a roma származású tanuló, ezért számukra külön értekezleteket szervezünk a kisebbségi önkormányzat segítségével. Ezeken az 

értekezleteken a tanulás szerepéről, a továbbtanulás lehetőségeiről tájékoztatjuk őket. Azt reméljük, hogy a családok tanuláshoz, iskolához fűződő 

viszonyát lassan pozitív irányba tudjuk terelnei ezen találkozások segítségével. 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájékoztatja. 

• a szülői szervezetet, 
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• az intézményi tanácsot, 

• (a diákönkormányzatot). 

Az osztályfőnökök:  

• a szülők közösségét. 

 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

• elektronikus napló, 

• negyedéves tájékoztató. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 

feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

    

    

    

    

 

17.2. A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás  
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A kapcsolattartás tartalmi elemei: Intézményi kapcsolattartók 
Fenntartói / működtetői 

kapcsolattartók 

Szakmai irányítás  Keresztes József EKIF 

Gazdasági ügyintézés  Szerencsés Annamária 

Kiss Anikó 

 

Kerületi szintű szakmai koordináció    

Elvi útmutatások    

Koordinálás és segítségnyújtás   

   

 

A kapcsolattartás formái A kapcsolattartás ütemezése 

Vezetői munkamegbeszélések Szükség szerint 

Személyes beszélgetések Szükség szerint 

Elektronikus és postai levélváltás Szükség szerint 

Egyéb érintkezési formák Szükség szerint 

 

17.3. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere) 

Az intézmény szoros kapcsolatot ápol a mélykúti intézmények közül mindazokkal, amelyek a tanulókkal és a családokkal kapcsolatban állnak: 
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• városi önkormányzat, 

• kisebbségi önkormányzat, 

• családsegítő, 

• gyámügy, 

• gyermekorvos, 

• védőnői szolgálat 

• rendőrség. 

Ezen kapcsolatok ápolása döntően az intézményvezetés feladata. Az együttműködés rendszerességének és tartalmának meghatározása közös feladat. 

Kiemelten fontos a város nevelési intézményeivel fenntartott kapcsolat. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a környező településeken működő katolikus iskolákkal való kapcsolattartásra (Jánoshalma, Sükösd, Baja, Nagybaracska). 

A sükösdi, bajai, valamint nagybaracskai iskolákkal együttműködési programot működtetünk, amelyet ebben az évben a tanulókon kívül a 

pedagógusok közötti kapcsolatok kiépítésére is igyekszünk felhasználni. 

18. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

munkaköri 

leírások 

aktualitásai 

pedagógusi és 

alkalmazotti kör 

munkaköri leírása 

szöveg 

aktualizálása 
intézményvezető 

október 

évindítás 

adminisztrációs 

teendőink nyomon 

követése 

foglalkozási tervek, 

tematikus tervek, 

egyéni fejlesztési 

tervek – 

foglalkozási naplók, 

törzslapok, KIR és 

más statisztikai 

adatállományok 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

november 
első félévi 

óralátogatások 

tanórák, 

foglalkozások 
hospitáció 

 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek , 

szakmai 

munkaközösség-

vezetők 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

december 

második 

negyedéves 

értékelés 

osztálynapló, 

értékelőív, egyéni 

haladási napló 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

január 

félévi 

adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

naplók, tájékozató 

füzetek, 

beszámolók, 

statisztika 

dokumentum-

vizsgálat 

 

intézményvezető és 

az 

intézményvezető- 

helyettesek 

február 

középfokú 

beiskolázással 

kapcsolatos 

teendők 

a tanulók felvételi 

dokumentuma-inak 

kezelése 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető és 

az intézményveze-

tő-helyettesek 

március 

a pedagógusok 

minősítésének 

előkészítése 

minősítési 

dokumentáció 

dokumentum-

vizsgálat 
intézményvezető 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

április 

harmadik 

negyedéves 

értékelések 

osztálynapló, 

értékelőív, egyéni 

haladási napló 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

május 

erdei iskolák, 

tanulmányi 

kirándulások 

tartalmi oldalának 

megszervezése és 

a lebonyolítás 

munkálatai 

 

programtervek 
dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

június 
tanév végi 

adminisztráció 

naplók, 

törzskönyvek, 

bizonyítványok 

ellenőrzése 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető és 

az intézményveze-

tő-helyettesek 

 

A táblázat minden része helyi sajátosságok szerint szabadon töltendő ki. 
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19. A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT EGYÉB TERÜLETEK 

 







MELLÉKLETEK (A MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS MÁS RESZORTFELELŐSÖK ÉVES MUNKAPROGRAMJA) 

1. ……… sz. melléklet  Az alsós munkaközösség munkaterve 

2. ……… sz. melléklet  A humán munkaközösség munkaterve 

3. ……… sz. melléklet  A reál munkaközösség munkaterve 

4. ……… sz. melléklet  Az osztályfőnöki  munkaközösség munkaterve 

 



 

 
Szent Tamás Katolikus Általános Iskola 

Alsós munkaközösség  

munkaterve 

2019-2020. tanév 

 

 

 

 

 



Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve a 2019-2020. tanévre   

„ A szeretet türelmes…”  1Korinthus 13:4-7 

 
Az alsós munkaközösség célja:  

 Az óvoda-iskola átmenet, beilleszkedés megkönnyítése, az oktató-nevelőmunka segítése, a feladatok összehangolása az al-
só tagozaton. 

 Sikeres együttműködés a kollégákkal, szülőkkel, tapasztalatok átadása.  
 
Fő feladata: 
1.  A tehetséggondozás, a gyerekek sokoldalú képességeinek fejlesztése   
     tantárgyi, sport és művészeti területen. A tehetséges tanulók fejlesztése 

- tanórán kívüli foglalkozásokon (tehetséggondozás) 
- versenyzési lehetőségek biztosítása  

          - házi szépíró verseny 
          - Zrínyi Ilona Matematikaverseny (2-4.osztály) 
          - Bolyai anyanyelvi és matematika csapatverseny 

 
2. A felzárkóztatás és fejlesztés, a különböző tanulási problémákkal és   
    hátrányokkal küzdő tanulók segítése. 
      - év eleji hiányok felmérése, pótlása 
      - differenciált tanulásszervezés 
      - felzárkóztató foglalkozások SNI-s és BTMN-es tanulók fejlesztése 
      - tanórán kívüli foglalkozások 
      - Házirend elvárásainak megfelelő magatartás  
      - elfogadó osztályközösség kialakítása 
 
I. Feladataink az oktatás-nevelés terén:  
 
- Digitális kompetenciánk fejlesztése 
- Nagy gondot fordítunk a törzsanyag elsajátítására 
- Törekszünk arra, hogy minden tanuló teljesítse a tantervi követelményeket. Különös hangsúlyt fektetünk a kompetenciafejlesztés-      
  re minden évfolyamon. 

https://www.bible.com/hu/bible/1239/1CO.13.HUNB
https://www.bible.com/hu/bible/1239/1CO.13.HUNB
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- Eredményesebb munkavégzés érdekében igyekszünk megnyerni a  szülőket. Rendszeresen tájékoztatjuk őket fogadóórákon, 
szülői értekezleteken, az üzenőfüzetek útján gyermekük munkavégzéséről, tanulmányi munkájáról, magaviseletéről.  
- Egészséges életmódra nevelés    
       - minden napos testnevelés   
       - helyes étkezési szokások (tízórai, ebéd, uzsonna) 
- Környezettudatos magatartás kialakítása  - papírgyűjtés 
- Közösségfejlesztés - iskolai rendezvényeken, ünnepségeken, színházlátogatásokon az egyházi intézményekben követendő érté-
kek alkalmazása 
 
II.Feladataink az iskola belső szerveződésében: 
 
- Intézményi fegyelem betartása és betartatása-ügyeleti rend kialakítása, betartásának ellenőrzése-sorakozás, valamint az udvari 
játékok szabályainak kialakítása, szabályainak betartatása 
-Hetesek munkájának ellenőrzése 
-Naplók, foglalkozási füzetek pontos vezetése 
-Házirend következetes betartatása 
-Mérések végzése  - DIFER 
-Belső információcsere megvalósítása 
-Párhuzamos osztályban tanítók munkájának összehangolása  

- kollégák közötti „jó gyakorlatok”megismerése, átadása 

-Kapcsolattartás az óvónőkkel  
- nagycsoportos óvodások látogatása különböző tanórákon 

- tanítók látogatása az óvodában-részvétel az óvodai szülői értekezleten 

 

Tervezett foglalkozások: 
 
1. Éves munka megtervezése; háziversenyek indítása (2019. szeptember) 
2. Interaktív táblahasználat lehetőségei a tanításban (2019. november) 
3. LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés és LEGO   
    eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika  
    oktatásában – belső tudásmegosztás (2020. február) 
4. Háziversenyek értékelése, év végi teendők megbeszélése (2020. május) 
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Augusztus 
 

A program 
ideje 

A program megnevezése Felelős  Feladat Megjegyzés 

08.22. 8.00 Felkészítés javítóvizsgákra érintett pedagógusok   

08.23. Javítóvizsga érintett szaktanárok   

08. 27. 13 
óra 

Alsós mk. értekezlete; éves munkaterv előkészítése Vargáné Ádelhardt Mária   

08. 27 – 31. „Hívogat az iskola” program elsős tanítók 
nevelési szempontok érvé-
nyesítése 

 

 

Szeptember 
 

A program 
ideje 

A program megnevezése Felelős Feladat Megjegyzés 

09. 02. Napközis napi- és hetirend elkészítése;  napközis nevelők 
tantárgyfelosztásnak való 
megfelelés, pedagógiai 
szempontok 

 

09. 02.  8 00 Tankönyvosztás 
Vargáné Ádelhardt Mária, 

osztályfőnökök 
  

09. 05. 17 00 Szülői értekezlet 1. évfolyamon érintett osztályfőnökök aktualitások szerint   

09.09. 16 00 A 4. osztályból az 5. osztályba való átmenet - értekezlet   
érintett osztályfőnökök, szak-
tanárok 

a tanév kiemelt pedagógiai 
feladatainak való megfele-
lés,  

 

09. 16. Munkaközösség munkatervének elkészítése munkaközösség vezető 

iskolai munkatervvel való 
összhang, oktatási és neve-
lési célok meghatározása 
alapján 
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09. 27. Szépíró verseny meghirdetése tanítók   

09. 27. Tantárgyi tanmenetek elkészítése, leadása  tanítók 

tanterveknek megfelelés, 
didaktikai és szaktudomá-
nyos szempontok érvénye-
sülése 

 

09. 27. Európai Diáksport Napja  
 
DÖK-vezető, tanítók 
 

a program előkészítése, 
szervezése 

 

09. 30. Magyar Népmese Napja -- rajzpályázat osztályfőnökök 
a program előkészítése, 
szervezése 

 

 

Október 

A program 
ideje 

A program megnevezése Felelős Feladat Megjegyzés 

10. 07. 1700 Szülői értekezletek az alsó tagozaton, fogadóóra osztályfőnökök, tanítók 
köznevelési törvény 54 § 
(1) és 62.§ (1) f szerinti 
megfelelés 

 

10.10. Pályaorientációs nap (1. tanítás nélküli munkanap) minden pedagógus 
11/2019. (VII. 3.) EMMI 
rendeletnek megfelelés 

 

10. 11. 
Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a tanév kez-
dete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyosabb tá-
mogatást igénylők névsorának összeállítása (DIFER) 

elsős tanítók 
11/2019. (VII. 3.) EMMI 
rendeletnek megfelelés 

 

10. 25. 

Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a tanév kez-
dete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyosabb tá-
mogatást igénylők létszámának továbbítása a Hivatal felé; a 
diagnosztikus fejlődésvizsgálatot december 1-jéig kell elvé-
gezni (DIFER) 

elsős osztályfőnökök 
11/2019. (VII. 3.) EMMI 
rendelet szerinti megfele-
lés 

 

eDIA mérés az 1. évfolyamon 
osztályfőnökök 

Klem József Zsolt 

a program előkészítése, 
szervezése 

 



Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve a 2019-2020. tanévre   

November 
 

December 
 

A program 
ideje 

A program megnevezése Felelős Feladat Megjegyzés 

12. 06. Mikulás osztályfőnökök 
a program előkészítése, 
szervezése 

 

12. 15. Adventi/karácsonyi műsor, gyertyagyújtás 
 

3. évfolyam osztályfőnökei 

a program előkészítése, 
szervezettsége 

 

 

Január 

A program 
ideje 

A program megnevezése Felelős Feladat Megjegyzés 

01. 20.  Osztályozó értekezlet – ALSÓS MK. érintett pedagógusok 

a tanulók magatartásának, 
szorgalmának, tanulmányi 
munkájának értékelése a 
pedagógiai program szerint 

 

 
 
 

A program 
ideje 

A program megnevezése Felelős Feladat Megjegyzés 

11. 08. Lelki nap - városmisszió 
lelki vezető,  minden pedagó-
gus 

a program előkészítése, 
szervezése 

 

11. 18. Nyílt nap – alsó tagozat minden pedagógus 
köznevelési törvény 54.§ (1) 
és 62.§ (1) f szerint 

 

11. 29. 
Az első osztályosok diagnosztikus fejlődésvizsgálata 
(DIFER) 

elsős osztálytanítók 
11/2019. (VII. 3.) EMMI ren-
delet szerint 

 



Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve a 2019-2020. tanévre   

Február 
 

A program 
ideje 

A program megnevezése Felelős Feladat Megjegyzés 

02. 10. Szülői értekezletek az alsó tagozaton, fogadóóra osztályfőnökök, szaktanárok 
köznevelési törvény 54 § (1) 
és 62.§ (1) f szerint 

 

02. 13. Iskolai farsangi bál – alsó tagozat Behányné Illés Mária 
a program előkészítése, 
szervezettsége 

 

 

Március 

A program 
ideje 

A program megnevezése Felelős Feladat Megjegyzés 

03. 13.  Március 15. ünnepe 4. évfolyam osztályfőnökei 
a program előkészítése, 
szervezése 

 

03. 15. Városi megemlékezés, ünnepség, tanulók delegálása osztályfőnökök   

03. 20. A víz világnapja – projekt (alsó tag.) Vargáné Á. Mária   

 

 

Április 

A program 
ideje 

A program megnevezése Felelős Feladat Megjegyzés 

04.07. Szvetnik-rajzpályázat  (alsó tag.) Vargáné Á. Mária 
a program előkészítése, 
szervezése 

 

04. 08. A magyar költészet napja (04. 11.) - megemlékezés alsós /humán munkaközösség 
a program előkészítése, 
szervezése 

 

04. 24. Szent Tamás-projektnap 
Bolvári János atya, érintett 
ped. 

a program előkészítése, 
szervezése 

 

Osztálykirándulások (1 nap) – folyamatos 
(Az elszámolások leadása: a kirándulást követő 1 héten belül) 

osztályfőnökök 
a pedagógiai program és a 
tanév munkaprogramja sze-
rint 

 



Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve a 2019-2020. tanévre   

 

Május 

 

A program 
ideje 

A program megnevezése Felelős Feladat Megjegyzés 

05. 03. Anyák napi ünnepség  osztályfőnökök 
a program előkészítése, 
szervezése 

 

 

Június 

 

A program 
ideje 

A program megnevezése Felelős Feladat Megjegyzés 

06. 08.  
Osztályozó értekezlet, tanév végi jutalmazások véglegesíté-
se 

minden pedagógus 

a tanulók magatartásának, 
szorgalmának, tanulmányi 
munkájának értékelése a 
pedagógiai program szerint 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve a 2019-2020. tanévre   

 

 

1. sz. melléklet: 

 

 

Alsós munkaközösség tagjai: 

 

 Osztályfőnökök: 

                        1.a Eszterné Matosovits Ágnes 

1.b  Vargáné Ádelhardt Mária 

2.a Kopcsek Tamás 

2.b Fuszkóné Gáspár Judit  

  3.a  Behányné Illés Mária  

4.a  Gömöriné Somogyi Nóra 

  4.b  Mackó Józsefné 

 

 

Tanítók:    

Hopp  Eszter 

Árpád Bernadett 

Miskei Lászlóné 

Malustyikné Csorba Mária 

Sztanyikné Gömöri Mária 

 

 

   

Megbizatások: 

 

Behányné Illés Mária   – diákönkormányzat - vezető  

Fuszkóné Gáspár Judit  – gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

Malustyikné Csorba Mária  – fejlesztő pedagógus 

Sztanyikné Gömöri Mária  – gyógypedagógus 

Vargáné Ádelhardt Mária  – tankönyvfelelős, mk. vezető 

 
 
 Mélykút, 2019. szept. 16.                                                                                                               Vargáné Ádelhardt Mária 

              munkaközösség-vezető   



   

 

 

 

2019/2020. 

 

  

Humán 

munkaközösség 

munkaterve 
      

Készítette: Kollár Mária 



   

 

 

 

„Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk. 

Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk. 

Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is éppolyan jól tudják. Mindannyian tanulunk, cselekszünk, 

tanítunk.” 

                                                                        (Richard Bach) 

Munkaközösségünk tagjai: 

 

NÉV TANÍTOTT TANTÁRGYAK 

Brezovszkiné Beszédes Ágota történelem - földrajz - német nyelv 

Csontos Ferencné általános iskolai tanító - rajz 

Csorba Zsuzsanna angol nyelv 

Hosszúné Balla Lenke ének-zene 

Keresztes József magyar nyelv és irodalom - történelem-

média 

Kollár Mária általános iskolai tanító - magyar nyelv és 

irodalom - történelem 

Polyákovicsné Molnár Ágota általános iskolai tanító - német nyelv 

Tokodi Györgyi angol nyelv - matematika 

Varga Margit Margaréta magyar nyelv és irodalom 

Vojnics – Rogics Antalné általános iskolai tanító - magyar nyelv és 

irodalom 



   

 

 

 

 

Alapvető céljaink: 

 Tanulásmódszertani ismeretek elmélyítése, hatékony alkalmazása a tanítási órákon és a tanulószobai foglalkozásokon. 

 A megszerzett tudás gyakorlati alkalmazása. 

 A lemorzsolódás csökkentése. 

 Tantárgyi minimumkövetelmények és egységes értékelési rendszer kialakítása tantárgycsoporton belül. 

 Mind a tehetséges gyermekekkel, mind a hátrányos helyzetű, lemaradó tanulókkal történő hatékony foglalkozás, sikerélményhez juttatásuk. 

 Az SNI és BTM nehézségekkel küzdő tanulók szakértői véleményét figyelembe véve, elfogadható és teljesíthető követelményszint kialakítása. 

 Közös gondolkodás a tantestületi célok megvalósítása érdekében. 

 Azonos teherviselés az iskolai feladatok megoldásában: versenyekre történő felkészítés, versenyek szervezése, műsorok készítése, 

felzárkóztatás, egyéb iskolai programok esetén. 

 A tanulók érdeklődésnek felkeltése a kulturális programok nyújtotta lehetőségek iránt (könyvtár, mozi, múzeum, színház). 

 Hatékony együttműködés az iskola többi munkaközösségével. 

 

Általános feladatok: 

 

 tanmenetek készítése, 

 tanév elején a hiányosságok felmérése és pótlása ismétléssel, 

  megfelelő és változatos tevékenységi formákkal differenciált képességfejlesztés, 

 szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztése, 

 a nyelvtanulás iránti érdeklődés felkeltése, motiváció, 



   

 

 

 

  házi tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása, 

  felkészítés tanulmányi versenyekre, rendezvényekre, 

  tanulók felkészítése a középiskolai tanulmányokra, valamint a kompetenciamérésre, 

  pályaválasztás segítése, 

  évfordulók megünneplése, 

  az iskola hagyományos rendezvényeinek előkészítése és lebonyolítása, 

 nyelvi karácsonyi party sokéves hagyományának ápolása, 

  önképzés és a tapasztalatok átadása szakmai délután szervezésével. 

 

 

Munkaközösségi megbeszélések témái: 

 

 a tanév fő feladatainak megbeszélése,  

 tanulásmódszertani feladatok közös megfogalmazása a fő fejlesztési területekre tekintettel, negyedévenkénti rendszeres tapasztalatcsere a felső 

tagozatos kollégák között, 

 egyéni feladatok vállalása, 

 tanulmányi versenyek előkészítése, értékelése, 

 aktuális problémák, feladatok megbeszélése, 

 sikerek és hiányosságok az oktató-nevelő munkában, 

 elégtelen félév/évvégi érdemjegyek elkerülése, 

 az éves munka értékelése, 

 javaslatok a következő tanévre. 

 



   

 

 

 

Tanulmányi versenyek: 

 Háziversenyek:  

 angol nyelv 

 német nyelv 

 magyar nyelv és irodalom: 

 helyesírási verseny 

 szavalóverseny 

 Kazinczy-verseny 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

 nyelvÉsz 

 Tudásbajnokság 

 Országos Honismereti Tanulmányi Verseny 

 TITOK verseny (német) 5-6. évfolyam 

  Országos Német Verseny 7. és 8. évfolyam 

 English Language Competition-országos angol nyelvi szövegértési verseny 

 Egyéb, a tanév során érkező versenylehetőségeket is figyelemmel kísérjük. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Éves programunk, feladataink: 
 

       Augusztus: 

 

A program 

ideje 
A program (az ellenőrzés) megnevezése 

A felelős  Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős vezetők 

08.22.  Felkészítés javítóvizsgákra érintett pedagógusok   

08.23. Javítóvizsga érintett szaktanárok   

08. 23.  Humán munkaközösség értekezlete Kollár Mária  intézményvezető 

 

 

 

      Szeptember: 

 

  

A program 

ideje 
A program (az ellenőrzés) megnevezése 

A felelős  Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős vezetők 

09. 03.  Vezetőségi értekezlet ig., igh-k, mk.vezetők  intézményvezető 

09. 16. 
Munkaközösségek munkatervének elkészítése, mk. 
vezetők egymás közötti egyeztetése 

munkaközösségek vezetői iskolai munkatervvel való 
összhang intézményvezető 

09.30. 
Nevezés a Tudásbajnokságra 
Nevezés a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyre 

Kollár Mária  
 

09.30. TITOK levelezős német versenyre benevezés 
Brezovszkiné Beszédes 

Ágota 
  

EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása 

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása 
pályázatban részt vevő 

pedagógusok 

 
intézményvezető 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

     Október:  

 

 

 

A program 

ideje 
A program (az ellenőrzés) megnevezése 

A felelős  Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős vezetők 

10. 07. Megemlékezés az aradi vértanúkról Keresztes József tanév munkarendje intézményvezető 

 

10. 18. 

 

Éves versenynaptár készítése 
 

munkaközösség-vezetők 
a tanév munkarendje sze- 

rint, a programok időbeli 

elosztása, egyeztetése 

 

intézményvezető 

10. 22. Iskolai megemlékezés az 1956. október 23-ai 

forradalomról 

Varga Margit 
Hosszúné Balla Lenke 

a tanév munkarendje intézményvezető 

Pályázati kiírások figyelése 
EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat 
megvalósítása EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. 
pályázat megvalósítása 

 

minden pedagógus 
köznevelési törvény 54.§ 

(1) és 62.§ (1) f szerint 

 

intézményvezető 

 

     November: 

 

A program 

ideje 
A program (az ellenőrzés) megnevezése 

A felelős  Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az ellenőrzésért 

felelős vezetők 

11.08. 
Bolyai- csapatverseny megyei/körzeti (írásbeli) forduló 

időpontja Kollár Mária, szaktanárok 
a program előkészítése, 

szervezettsége 
intézményvezető 

11. 13. Iskolai helyesírási verseny felső tagozatos tanulóknak 
Kollár Mária a program előkészítése, 

szervezettsége 
intézményvezető 

11.20. Nyílt nap – felső tagozat minden pedagógus 
köznevelési törvény 54.§ 

(1) és 62.§ (1) f szerint 
 



   

 

 

 

11. 27. Kazinczy-verseny felső tagozatos tanulóknak 
Kollár Mária a program előkészítése, 

szervezettsége 
intézményvezető 

Pályázati kiírások figyelése 

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat 

megvalósítása EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. 

pályázat megvalósítása 

 

minden pedagógus 

  

intézményvezető 

   

 

 

 December: 

 

 

A program 

ideje 
A program (az ellenőrzés) megnevezése 

A felelős  Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős vezetők 

12. 14. Az elégtelenre álló tanulók megnevezése szaktanár 
köznevelési törvény 54. 

§(1) és 62.§ (1) f szerint 
intézményvezető 

12. 15. Adventi/karácsonyi műsor, gyertyagyújtás 
 Hosszúné Balla Lenke,             
Kollár Mária 

3. évfolyam osztályfőnökei 

a program 

előkészítése, 

szervezettsége 

intézményvezető 

12. 
Christmas Party 

Weihnachtsparty 
idegen nyelvet tanítók 

Játékos délután szervezése, 

a célnyelvi ország 

karácsonyi szokásainak 

megismertetése 

intézményvezető 

Pályázati kiírások figyelése 

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat 

megvalósítása EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. 

pályázat megvalósítása 

 

minden pedagógus 

  

intézményvezető 

    

    



   

 

 

 

 

        Január:  

 

A 

progra

m ideje 

A program (az ellenőrzés) megnevezése 
A felelős  Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős vezetők 

01. 13. Munkaközösségi megbeszélés Kollár Mária  I. félév értékelése  

 

01. 22. 

 

Magyar kultúra napja 

Hosszúné Balla Lenke 

Kopcsek Tamás 
a pedagógiai program és 

a tanév munkaprogramja 

sze- rint 

 

iskolavezetés 

 Tudásbajnokság- második félévi nevezések 
érintett szaktanárok, Kollár 

Mária 
  

Pályázati kiírások figyelése 

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat 

megvalósítása EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. 

pályázat megvalósítása 

 

minden pedagógus 

  

intézményvezető 

 

 

     Február: 

 

A program 

ideje 
A program (az ellenőrzés) megnevezése 

A felelős  Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős vezetők 

02. 25. 
A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak 

emlék- napja 
Keresztes József a program előkészítése, 

szervezettsége 
intézményvezető 

02. 
Népdaléneklési verseny 

 Hosszúné Balla Lenke a program előkészítése, 

szervezettsége 
 



   

 

 

 

Pályázati kiírások figyelése 

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat 

megvalósítása EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. 

pályázat megvalósítása 

 

minden pedagógus 

  

intézményvezető 

 

     Március: 

 

 

A program 

ideje 
A program (az ellenőrzés) megnevezése 

A felelős  Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős vezetők 

03.  Házi versenyek idegen nyelvből 
Brezovszkiné Beszédes 

Ágota 

Csorba Zsuzsanna 

Polyákovicsné Molnár 

Ágota 

Tokodi Györgyi 

 
intézményvezető 

Pályázati kiírások figyelése 

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat 

megvalósítása EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. 

pályázat megvalósítása 

 

minden pedagógus 

  

intézményvezető 

      

      Április: 

 

 

A program 

ideje 
A program (az ellenőrzés) megnevezése 

A felelős  Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős vezetők 

04.07. Szvetnik-rajzpályázat Csontos Ferencné 

Vojnics-Rogics Antalné 

a program előkészítése, 
szervezettsége intézményvezető 



   

 

 

 

04. 08. A magyar költészet napja- szavalóverseny a felső 

tagozatos tanulók részvételével 
Polyákovicsné Molnár 

Ágota 

 

a program előkészítése, 
szervezettsége intézményvezető 

04. 16. Holokauszt áldozatainak emléknapja Brezovszkiné Beszédes 

Ágota 

 

a program előkészítése, 
szervezettsége intézményvezető 

Pályázati kiírások figyelése 

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat 

megvalósítása EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. 

pályázat megvalósítása 

 

minden pedagógus 

  

intézményvezető 

 

       Május: 

 

A program 

ideje 
A program (az ellenőrzés) megnevezése 

A felelős  Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős vezetők 

05. 11. Az elégtelenre álló tanulók megnevezése szaktanárok 
köznevelési törvény 54. 

§(1) és 62.§ (1) f szerint 
intézményvezető 

 

05.20. 

 

Országos idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon 
Klem József Zsolt, 

Polyákovicsné M. Á., 

Vojnics- Rogics Antalné 

int.vez.-h. 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

ren- 

delet szerint 

 

intézményvezető 

05. 27. 
Országos mérés: a szövegértési és a matematikai 

eszköz- tudás fejlődésének vizsgálata a 6. és 8. 

évfolyamon 

Klem József Zsolt, 

Vojnics- Rogics Antalné 

int.vez.-h. 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 
ren- 
delet szerint 

intézményvezető 

Pályázati kiírások figyelése 

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat 

megvalósítása EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. 

pályázat megvalósítása 

 

minden pedagógus 

  

intézményvezető 



   

 

 

 

     

    Június: 

 

 

A program 

ideje 
A program (az ellenőrzés) megnevezése 

A felelős  Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős vezetők 

06.01. Munkaközösségi értekezlet Kollár Mária éves munka értékelése  

06. 04. Nemzeti Összetartozás Napja Brezovszkiné Beszédes 

Ágota 

Tokodi Györgyi 

a program 

előkészítése, 

szervezettsége 

intézményvezető 

 

06. 08. 

 

Osztályozó értekezlet, tanév végi jutalmazások 

véglegesítése 

 

minden pedagógus 

a tanulók magatartásának, 

szorgalmának, tanulmányi 

munkájának értékelése a 

pedagógiai program 

szerint 

 

iskolavezetés 

 

06. 08-12. 

 

Javítóvizsga tematikájának közzététele 
 

érintett pedagógusok 
a pedagógiai program és 

a tantárgyi 

követelmények szerint 

int.vez.- 

helyettesek 

06. 10. Ballagási műsor főpróbája Vojnics-Rogics Antalné 

Hosszúné Balla Lenke 

a program 

előkészítése, 

szervezettsége 

intézményvezető 

06. 12. 17 00 8.-os tanulók ballagási ünnepsége Vojnics-Rogics Antalné 

Hosszúné Balla Lenke 

8. osztályos osztályfőnökök 

a program 
előkészítése, 
szervezettsége 

intézményvezető 



   

 

 

 

 

 

06. 17. 8 00 

 

 

 

Tanév végi statisztika, beszámolók leadása 

szaktanárok, Kollár Mária  

 

az előzetesen megadott 

szempontok alapján 

 

 

 

intézményvezető 

 



 

 

 

 

 

 

A REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

2019/2020. TANÉV 

 

SZENT TAMÁS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

  



 

Személyi feltételek: 

A munkaközösség tagjai: 

A reál munkaközösség a biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika, technika, természetismeret, testnevelés órákat tartó 

nevelőkből tevődik össze. 

 

NÉV TANÍTOTT TANTÁRGY 

Brezovszkiné Beszédes Ágota természetismeret, földrajz 

Illésné Birkás Mária természetismeret, biológia 

Klem József Zsolt matematika, fizika 

Kovácsné Szűcs Nelli természetismeret, biológia, kémia 

Malustyik János technika, informatika 

Naszvadi Katalin testnevelés 

Sztánkó Árpád testnevelés 

Tokodi Györgyi matematika 

Tóthné Maros Gyöngyi matematika 

 

Tárgyi, személyi feltételek: 

Az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek részben biztosítottak. Szaktantermek nem állnak a rendelkezésünkre (az informatika terem 

kivételével), az órákat az osztályok saját termében tartjuk. Nem minden esetben rendelkezünk megfelelő szemléltető eszközökkel, kevés tanulói 

kísérlet tudunk elvégeztetni (több teremben nincs projektor sem, elhasználódtak az eszközök: pl.:csontváz, földgömb, stb.). A szakos 

ellátottságunk teljes, azonban néhány tanórát csak túlórában tudunk megtartani. A tanórán kívüli tehetséggondozást, versenyekre való 



 

felkészítést matematából a felső tagozatban heti 1 óra áll rendelkezésre, a további felkészítést a pedagógusok hivatástudatból végzik. Az egyéni 

felzárkóztatást, korrepetálást a tanulószoba keretein belül, illetve fejlesztőpedagógus segítségével igyekszünk megoldani. 

 

A munkaközösség célja 

 

Célunk, hogy munkaközösségünk összefogja és segítse a természettudományos tantárgyakat, a matematikát, az informatikát és a testnevelést 

tanító pedagógusok munkáját. Fontosnak tartjuk, hogy a különböző tantárgyakat tanítók egymás munkáját konzultációkkal segítsék. 

Munkatervünket az iskola pedagógiai programjának, a helyi adottságoknak, a már kialakult sajátosságoknak, a munkaközösségi tagok 

javaslatainak, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően állítottuk össze.  

A tanulóink képessége, motiváltsága szociokulturális háttere nagyon széles skálán mozog. Törekszünk szem előtt tartani a gyermek önmagához 

képest történő fejlődését, ugyanakkor kiemelt feladatként kezeljük a gyengébb diákok felzárkóztatását, valamint a tehetségek gondozását. 

Ehhez elengedhetetlen módszer a differenciálás, a digitális tananyagok használása, a tanulás tanítása és minden olyan eszköz, ami segíthet 

céljaink elérésében. Munkánk során minden egyes kis sikernek örülnünk kell. 

A Ferencváros Torna Club labdarúgó, valamint a Vasas jégkorong szakosztályával továbbra is szeretnénk az elmúlt évek során kialakított jó 

kapcsolatot ápolni kölcsönös látogatások alkalmával. 

  

 Feladataink: 

 

❖ Tanítványainkban a korszerű természettudományos műveltség, világkép, gondolkodás- és szemléletmód megalapozása. 

❖ A természettudományokat kedvelő, becsülő, értő, ismerő és használni tudó fiatalok nevelése. 

❖ A tanulók gondolkodási és fizikai képességeinek fejlesztése, készségek, képességek alakítása, a személyiségjegyek pozitív formálása.  



 

❖ Az életben nélkülözhetetlen s elsősorban a természettudományokban begyakorolható megismerési, tanulási, értelmezési technikák és 

módszerek azonosítása, fejlesztése (pl. megfigyelés, kísérletezés, mérés, következtetés, összehasonlítás). 

❖ Környezetvédelemre való tudatos nevelés. 

❖ A testmozgás iránti igény felkeltése, az egészséges életmódra nevelés, testi-lelki egészség ápolása, káros szokások csökkentése. 

❖ Az országos kompetenciamérésre és a Netfit mérésre felkészülés, a mérések lebonyolítása. 

❖ A tantárgyak közötti koncentráció megvalósítása. 

❖ A tehetséggondozás, a kreativitásfejlesztés megszervezése, versenyeztetés. 

❖ A lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása differenciálással, a tanulás tanításával. 

❖ Számítástechnikai ismeretek, Internet használatának ösztönzése az ismeretszerzésben. A tanulókban ki kell fejleszteni az információs 

rendszerben való eligazodás, valamint annak kritikai módon való használatának képességét. 



 

A munkaközösség éves programja: 

 

 

Augusztus 

Időpont A program/feladat megnevezése Felelős 

08.26.-27. Továbbképzés (konfliktuskezelés) szaktanárok 

08.27. EFOP-3.2.3 workshop (Geomatech) Tokodi Györgyi, 

Klem József Zsolt 

08.22. Felkészítés javító- illetve osztályozóvizsgákra szaktanárok 

08.23. Javítóvizsga szaktanárok 

08.30. Munkaközösségi értekezlet Klem József Zsolt 

folyamatos  Pályázati lehetőségek figyelése a tanév folyamán Kovácsné Szücs 

Nelli 

 

 

Szeptember 

Időpont A program/feladat megnevezése Felelős 

09.10. Taneszközök, szemléltető eszközök stb. felmérése szaktanárok 

09.16. Munkaközösség munkatervének a leadása. Klem József Zsolt 

09.18. Vasas jégkorong csapat mérkőzésének megtekintése. Sztánkó Árpád 



 

09.25. 1. laborgyakorlat a Szilády Áron Gimnázium Földi 

János Természettudományi Laboratóriumban, 

Kiskunhalason  

(A tanév folyamán több alkalommal (5 óra/alkalom) -

egyeztetés alatt.) 

Illésné Birkás Mária 

09.27. Európai Diáksport Napja Naszvadi Katalin 

Sztánkó Árpád 

09.27. Kutatók éjszakája: Részvétel a Szilády Áron 

Gimnázium Földi János Természettudományi 

Laboratóriumának programján. 

Brezovszkiné 

Beszédes Ágota 

09.27. Tanmenetek elkészítése, leadása szaktanárok 

folyamatos Diákolimpia nevezés – Floorball, futsal, röplabda, stb. Naszvadi Katalin, 

Sztánkó Árpád,  

folyamatos Tanulmányi versenyek – érdeklődő diákok felmérése, 

nevezés  

szaktanárok 

09.30. 
Megyei Matematikaverseny, Tudásbajnokság - 

nevezés 
szaktanárok 

 
EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása 

- folyamatosan a tanév során 

Tokodi Györgyi, 

Klem József Zsolt 

 

 

 

 

 



 

Október 

Időpont A program/feladat megnevezése Felelős 

10.01. 1. laborgyakorlat a Szilády Áron Gimnázium Földi 

János Természettudományi Laboratóriumban, 

Kiskunhalason  

(A tanév folyamán több alkalommal (5 óra/alkalom) -

egyeztetés alatt.) 

Illésné Birkás Mária, 

Klem József Zsolt 

10.18. Éves versenynaptár elkészítése szaktanárok 

10.15. Zrínyi Ilona Matematikaverseny nevezés matematika tanárok 

 Floorball kispályás torna szervezése Sztánkó Árpád 

 Floorball kispályás diákolimpia megyei forduló 

rendezése II. és IV. korcsoportban 

Sztánkó Árpád 

 Dugonics András Matematika Verseny - nevezés matematika tanárok 

 eDIA mérés az 1. évfolyamon osztályfőnökök, 

Klem József Zsolt 

 

 

November 

Időpont A program/feladat megnevezése Felelős 

11.12 Munkaközösségi értekezlet Klem József Zsolt 

11.20. Nyílt nap szaktanárok 

11.20. Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika 

Versenye - I. forduló 

Klem József Zsolt 



 

11.22. Országos kompetenciamérés - adatszolgáltatás Klem József Zsolt, 

iskolatitkár 

 

December 

Időpont A program/feladat megnevezése Felelős 

12.06. Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára 8. évfolyam 

osztályfőnökei 

12.14. Az elégtelenre álló tanulók megnevezése szaktanárok 

 

Január 

Időpont A program/feladat megnevezése Felelős 

 Munkaközösségi megbeszélés: A félév munkájának 

értékelése 
Klem József Zsolt 

01.29. Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika 

Versenye - II. forduló 

Klem József Zsolt 

 Tudásbajnokság- második félévi nevezések szaktanárok 

 

Február 

Időpont A program/feladat megnevezése Felelős 

 
Tankönyvrendeléssel kapcsolatos megbeszélés,  

egyeztetés 
szaktanárok 

02.16. Zrínyi Ilona Matematikaverseny Klem József Zsolt 

 NETFIT mérés lebonyolítása (folyamatosan, adatok 

feltöltése: 2017. május 31-ig) 

Naszvadi Katalin, 

Sztánkó Árpád 



 

 Hermann Ottó Országos Biológia Verseny nevezés Illésné Birkás Mária, 

Kovácsné Szűcs 

Nelli 

 Diákolimpia nevezés – Unihoki, Nagypályás floorball, 

röplabda  

Sztánkó Árpád, 

Naszvadi Katalin 

Március 

Időpont A program/feladat megnevezése Felelős 

03.19. Városi József Matematika Emlékverseny  Klem József Zsolt 

03.22. A víz világnapja 
Tóthné Maros 

Gyöngyi 

 Szvetnik kupa (labdarúgó torna) Sztánkó Árpád 

 Kaán Károly Országos Természet- és 

Környezetismereti verseny nevezés 

Illésné Birkás Mária, 

Kovácsné Szűcs 

Nelli 

 Diákolimpia nevezés – Labdarúgás Sztánkó Árpád 

 

Április 

Időpont A program/feladat megnevezése Felelős 

 Munkaközösségi megbeszélés. Klem József Zsolt 

 Hermann Ottó Országos Biológia Verseny Illésné Birkás Mária 

04.22. Megemlékezés a Föld napjáról Tokodi Györgyi 

 Diákolimpia – Atlétika, Kis iskolák versenye Naszvadi Katalin, 

Sztánkó Árpád 

 



 

Május 

Időpont A program/feladat megnevezése Felelős 

05.11. Az elégtelenre álló tanulók megnevezése szaktanárok 

 Bemutató óra - Geomatech Klem József Zsolt 

05.27. Országos kompetenciamérés Vojnics- Rogics 

Antalné int.vez.-h. 

Klem József Zsolt 

 

Június 

Időpont A program/feladat megnevezése Felelős 

06.05. Környezetvédelmi világnap Malustyik János 

 Javítóvizsga tematikájának közzététele szaktanárok 

 Munkaközösségi megbeszélés: Az éves munka 

értékelése, tapasztalatok összegzése, tervek a 

következő tanévre 

Klem József Zsolt 

 

Verseny lehetőségek (felelősek a szaktanárok) 

A versenyek jelentős része nevezési díjas. Ezekre csak akkor nevezünk, ha az önköltség befizetését a tanulók, illetve a szülők vállalják. Tervezett 

versenyeink: 

 

Levelező versenyek: 

− Bendegúz Tudásbajnokság verseny (matematika, term.ism. 5-6, biológia 7-8 



 

 

 

További versenyek: 

− Zrínyi Ilona Országos Matematikai verseny 

− Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenye  

− Medve Szabadtéri Matematikaverseny 

− Bács-Kiskun Megyei matematikaverseny 

− Városi József Matematika Emlékverseny 

− Hermann Ottó Országos Biológia Verseny 

− Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny  

− Diákolimpia (többféle sportágban)  

− Körzeti, városi, megyei sport versenyeken való részvétel 

− Iskolai szintű sporttevékenység kiterjesztése (házi bajnokságok, kerékpártúra) 

 

 

2019. szeptember 10. Klem József Zsolt 

 munkaközösség-vezető 



 

 

  

 

Osztályfőnöki munkaközösség 
munkaterve 
Szent Tamás Katolikus Általános Iskola 
 
2019/20. tanév 
 
Készítette: Tokodi Györgyi 
 
 



A munkaközösség tagjai: 

Osztály: Osztályfőnök: 

1.a Eszterné Matosovits Ágnes 

1.b Vargáné Ádelhardt Mária 

2.a Kopcsek Tamás 

2.b Fuszkóné Gáspár Judit 

3.  Behányné Illés Mária 

4.a Gömöriné Somogyi Nóra 

4.b Mackó Józsefné 

5.a Sztánkó Árpád 

5.b Kollár Mária 

6.a Tokodi Györgyi 

6.b Vojnics-Rogics Antalné 

7.a Illésné Birkás Mária 

7.b Brezovszkiné Beszédes Ágota 

8.a Polyákovicsné Molnár Ágota 

8.b Klem József Zsolt 

 

Munkánkat segítő munkatársak: 

Malustyikné Csorba Mária – tanító, fejlesztő-pedagógus 

Sztanyikné Gömöri Mária – gyógypedagógus  

 

 

 

 



A munkaközösség célja: 

 

A munkaközösség legfontosabb feladata az osztályfőnökök munkájának összehangolása, egységesítése, jó 

gyakorlatok megosztása. 

  

Feladatok, célok: 

✓ A tanulók szociális, családi hátterének, érdeklődési körének, egyéni adottságainak, képességeinek feltárása. A tanulók minél sokoldalúbb 

megismerése.  

✓ A közösség struktúrájának felmérése, majd ennek alapján a közösségformálás stratégiájának kidolgozása. 

✓ A tanulók magatartási és szorgalmi helyzetének rendszeres figyelemmel kísérése, értékelése. Helyes viselkedési kultúra kialakítása.  

✓ Sokoldalú személyiségfejlesztés. A kommunikációs képesség, a logikus, a problémameglátó- és megoldó gondolkodás fejlesztése. 

✓ Az egészséges életmódra nevelés, a helyes életvezetés, életmód kialakításának segítése.  

✓ Tanulás tanítása – tanulásmódszertani ötletek, a tanulók megsegítése 

✓ Lemorzsolódás megakadályozása, csökkentése. 

✓ Az osztályokban folyó nevelési folyamat ellenőrzése, elemzése, értékelése. 

✓ Javaslattétel a tanulók jutalmazására, büntetésére. 

✓ A közlekedési, tűz- és balesetvédelmi, elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátíttatása. 

✓ Környezetvédelem, közvetlen és tágabb környezetünk rendben és tisztán tartása. 

✓ Esztétikus környezet, barátságos légkör kialakítása az osztálytermekben.  

✓ A másság, a kisebbség, a fogyatékkal élők elfogadtatása, a tanulók empátiakészségének fejlesztése.  

✓ Diákjaink felkészítése a társadalmi, gazdasági veszélyekre. 

✓ Pályaorientáció megvalósítása, a továbbtanulás figyelemmel kísérése, segítése. 

✓ A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók egyéni fejlesztésének nyomon követése. 

✓ Az osztályfőnöki adminisztráció elvégzése, adminisztrációs fegyelem betartása. 



✓ A mulasztások figyelemmel kísérése, okainak felderítése, igazolatlan mulasztások esetén a szükséges intézkedések megtétele. 

✓ Szülők értesítése (gyenge tanulmányi eredmény, igazolatlan mulasztás, súlyos fegyelmi vétség esetén) – levélben, telefonon, elektronikus 

napló segítségével, személyes kapcsolatteremtéssel.  

✓ Kapcsolattartás és együttműködés az iskolaorvossal, a védőnőkkel, a helyi rendőrség dolgozóival, a Gyermekjóléti Szolgálattal, az 

önkormányzattal, a kisebbségi önkormányzattal. 

✓ Alkotó együttműködés a szülői munkaközösséggel, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősökkel, a DÖK vezetőivel. 

✓ Katolikus hitélet erősítése. 

✓ Szentmiseszolgálat szervezése. 

✓ Osztályfőnöki tanmenet készítése felső tagozaton. 

✓ A felső tagozatba lépés megkönnyítése.  

✓ 8. évfolyamon diákügyelet szervezése. 

 

Feladataink havi bontásban: 

 
Augusztus 

 

A 

program 

ideje 

A program (az ellenőrzés) megnevezése 
A felelős (az 

ellenőrzött) dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős 

vezetők 

08. 24. 8 00 Osztályfőnöki munkaközösség értekezlete Tokodi Györgyi  
intézményvez

ető 

08. 30. 8 00 Tankönyvek átvétele 
Vargáné Ádelhardt 

Mária,  
intézményvez

ető 



osztályfőnökök 

 

 

Szeptember 
 

A 

program 

ideje 

A program (az ellenőrzés) megnevezése 
A felelős (az 

ellenőrzött) dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős 

vezetők 

09. 01. 17 
00 

Veni Sancte, a tanév ünnepélyes megnyitója az 

iskola tanulóinak, pedagógusainak, dolgozóinak 

részvételével 

Minden pedagógus  iskolavezetés 

09. 02. Első tanítási nap; tankönyvosztás osztályfőnökök 
11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet 

intézményvez

ető 

09. 02. Törzslapok megnyitása osztályfőnökök 
20/2012.(VIII,31.) EMMI 

rendelet 99.§ 

intézményvez

ető 

09. 02. 

A 700 – 730 között, ill. a 16-17 óra között 

felügyeletet igénylő tanulók névsorának leadása – 

a szülők írásbeli nyilatkozatával 

tanítók, napközis 

nevelők, osztályfőnökök 

a 2011.évi CXC törvény 

a nemzeti 

köznevelésről 27. § (2) 

szerint  

iskolavezetés 

09. 02 – 

06. 
Bizonyítványok összegyűjtése, dokumentálása 

osztályfőnökök 

 iskolatitkár 

teljesség igénye, 

határidő betartása 

int.vez.-

helyettesek 



09. 02–13. 
Szülői értekezlet (szükség szerint) 1. és 5. 

évfolyamon 
érintett osztályfőnökök aktualitások szerint  

int.vez.-

helyettesek 

09.09. 16 
00 

A 4. osztályból az 5. osztályba való átmenet - 

értekezlet   

érintett osztályfőnökök, 

szaktanárok 

a tanév kiemelt 

pedagógiai feladatainak 

való megfelelés, 

összhang a pedagógiai 

programmal 

 

09. 27. Európai Diáksport Napja  

Tokodi Györgyi 

DÖK-vezető 

testnevelők 

a program 

előkészítése, 

szervezettsége 

intézményvez

ető 

 

Október 

A 

program 

ideje 

A program (az ellenőrzés) megnevezése 
A felelős (az ellenőrzött) 

dolgozó 

Az ellenőrzés 

kiemelt szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős 

vezetők 

10. 07. 

1700 
Szülői értekezletek az alsó tagozaton, fogadóóra 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

köznevelési törvény 

54 § (1) és 62.§ (1) f 

szerint 

intézményvez

ető 

10. 09. 

1700 
Szülői értekezletek a felső tagozaton, fogadóóra 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 
köznevelési törvény 

54 § (1) és 62.§ (1) f 

intézményvez

ető 



szerint 

10. 23. 
Városi megemlékezés az 1956. október 23-ai 

forradalomról, ünnepség, tanulók delegálása 
osztályfőnökök a tanév munkarendje 

intézményvez

ető 

10. 25. 

Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a 

tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján 

hangsúlyosabb támogatást igénylők létszámának 

továbbítása a Hivatal felé; a diagnosztikus 

fejlődésvizsgálatot december 1-jéig kell elvégezni 

(DIFER) 

iskolatitkár, elsős 

osztályfőnökök 

11/2019. (VII. 3.) 

EMMI rendelet szerint 

intézményvez

ető 

10. 31-ig 
A 8. évfolyamon tanulók tájékoztatása a 

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTEL rendjéről 
8. o. osztályfőnökök 

11/2019. (VII. 3.) 

EMMI rendelet 2. sz. 

melléklet 

intézményvez

ető 

Őszi szünet: 2019. október 26. – november 3. (szünet előtti 

utolsó tanítási nap: október 25. péntek, szünet utáni első 

tanítási nap: november 4. hétfő) 

osztályfőnökök 
11/2019. (VII. 3.) 

EMMI rendelet szerint 

intézményvez

ető 

A 8. osztályosok pályaválasztási programjai (középiskolák 

látogatása)  
8. o. osztályfőnökök 

11/2019. (VII. 3.) 

EMMI rendelet szerint 

intézményvez

ető 

eDIA mérés az 1. évfolyamon 
osztályfőnökök 

Klem József Zsolt 
 

intézményvez

ető 

  

November 
 

A 

program 
A program (az ellenőrzés) megnevezése 

A felelős (az 

ellenőrzött) dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 



 

December 
 

A 

program 

ideje 

A program (az ellenőrzés) megnevezése 
A felelős (az 

ellenőrzött) dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős 

vezetők 

12. 06. 

Tanulók jelentkezése a központilag, egységes 

követelmé-nyek szerint szervezett írásbelikre 

közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe. 

(KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI) 

8. évfolyam 

osztályfőnökei 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 2. sz. 

melléklet 

intézményvez

ető 

12. 16-20. Elégtelenre álló tanulók szüleinek értesítése osztályfőnökök 
köznevelési törvény 54. 

§(1) és 62.§ (1) f szerint 

intézményvez

ető 

 Tanügyi dokumentációk ellenőrzése 
osztályfőnökök, int.vez.-

helyettesek 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 

intézményvez

ető 

A téli szünet: 2019. december 21. - 2020. január 5. (szünet 

előtti utolsó tanítási nap: december 20. péntek, szünet utáni 

első tanítási nap: 2020. január 6. hétfő) 

 
11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint  
 

 

Január 

ideje felelős 

vezetők 

11.04. 16 
00 

Tanulói magatartás, szorgalom értékelése 
Tokodi Györgyi, 

osztályfőnökök 

köznevelési törvény 54. 

§(1) és 62.§ (1) f szerint 

intézményvez

ető 



A program 

ideje 
A program (az ellenőrzés) megnevezése 

A felelős (az 

ellenőrzött) dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős 

vezetők 

01. 20.  Osztályozó értekezlet érintett pedagógusok 

a tanulók 

magatartásának, 

szorgalmának, 

tanulmányi munkájának 

értékelése a pedagógiai 

program szerint 

iskolavezetés 

01. 28. Félévi statisztikák, beszámolók leadása osztályfőnökök 

a pedagógiai program 

és a tanév 

munkaprogramja 

szerint 

iskolavezetés 

01. 31. 
A tanulók, szülők értesítése az első félévben 

elért tanulmányi eredményről. 
osztályfőnökök 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 

intézményvez

ető 

A végzős tanítványok jelentkezése továbbtanulásra az 

előzetes felvételi eljárás keretében. Írásbeli felvételi vizsgák: 

2020. 01. 18. 10 órakor a kilencedik évfolyamos, általános 

tantervű képzésre jelentkezők számára a középfokú 

intézményekbe; pótfelvételi: 2020. 01. 23. 14 órakor. 

(FELVÉTELI) 

8. évfolyam 

osztályfőnökei 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 
rendelet szerint 2. sz. 
melléklet 

intézményvez

ető 

 

Február 
 



A 

program 

ideje 

A program (az ellenőrzés) megnevezése 
A felelős (az 

ellenőrzött) dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős 

vezetők 

02. 10. Szülői értekezletek az alsó tagozaton, fogadóóra 
osztályfőnökök, 

szaktanárok 

köznevelési törvény 54 

§ (1) és 62.§ (1) f 

szerint 

intézményvez

ető 

02. 12. Szülői értekezletek a felső tagozaton, fogadóóra 
osztályfőnökök, 

szaktanárok 

köznevelési törvény 54 

§ (1) és 62.§ (1) f 

szerint 

intézményvez

ető 

02. 13. Iskolai farsangi bál – alsó tagozat Behányné Illés Mária 

a program 

előkészítése, 

szervezettsége 

alsós i int.vez.-

h. 

02. 19. 
Tanulói jelentkezési lapok továbbítása középfokú 

iskoláknak/Felvételi Központnak 

8. évfolyam 

osztályfőnökei 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 

intézményvez

ető 

02. 25. 
A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak 

emléknapja 

7.-8. osztályos 

osztályfőnökök 

a program 

előkészítése, 

szervezettsége 

intézményvez

ető 

 

Március 

 

A 

program 

ideje 

A program (az ellenőrzés) megnevezése 
A felelős (az 

ellenőrzött) dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős 



vezetők 

03. 13.  Március 15. ünnepe 
4. évfolyam 

osztályfőnökei 

pedagógusok 

együttműködése, a 

műsor és dekoráció 

előkészítése, a 

rendezvény 

ünnepélyessége 

intézményvez

ető 

03. 15. 
Városi megemlékezés, ünnepség, tanulók 

delegálása 
osztályfőnökök  

intézményvez

ető 

03. 19 – 

20. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az 

általános iskolában 

8. évfolyam 

osztályfőnökei 

11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 

intézményvez

ető 

03. 30. Tanulói magatartás, szorgalom értékelése Tokodi Györgyi 
köznevelési törvény 54. 

§(1) és 62.§ (1) f szerint 

intézményvez

ető 

 

Április 

A 

program 

ideje 

A program (az ellenőrzés) megnevezése 
A felelős (az 

ellenőrzött) dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős 

vezetők 

04. 16. Holokauszt áldozatainak emléknapja 7-8. osztályfőnökök 

a program 

előkészítése, 

szervezettsége 

intézményvez

ető 

04. 20-ig Tankönyvkölcsönzés felmérése 
Vargáné Ádelhardt 

Mária, osztályfőnökök 
2011. évi CXC. törvény 

intézményvez

ető 



51./A.  fejezete 

Tavaszi szünet: 2020. április 9. – április 14. (szünet előtti utolsó 

tanítási nap: április 8. szerda, szünet utáni első tanítási nap: 

április 15. szerda) 

osztályfőnök 
11/2019. (VII. 3.) EMMI 

rendelet szerint 

intézményvez

ető 

Osztálykirándulások (1 nap) – folyamatos 

(Az elszámolások leadása: a kirándulást követő 1 héten belül) 
osztályfőnökök 

a pedagógiai program és a 
tanév munkaprogramja 
szerint 

intézményvez

ető 

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése 
osztályfőnökök, int.vez.-

helyettesek 

20/2012.(VIII. 31.) 

EMMI rendelet 

intézményvez

ető 

 

Május 

A 

program 

ideje 

A program (az ellenőrzés) megnevezése 
A felelős (az 

ellenőrzött) dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős 

vezetők 

05. 03. Anyák napi ünnepség  osztályfőnökök a program előkészítése, 
szervezettsége 

intézményvez

ető 

05. 12-15. Elégtelenre álló tanulók szüleinek értesítése osztályfőnökök 
köznevelési törvény 54. 

§(1) és 62.§ (1) f szerint 
igazgató 

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése 
osztályfőnökök, int.vez.-

h. 

20/2012.(VIII. 31.) 

EMMI rendelet 

intézményvez

ető 

 

Június 



 

A 

program 

ideje 

A program (az ellenőrzés) megnevezése 
A felelős (az 

ellenőrzött) dolgozó 

Az ellenőrzés kiemelt 

szempontjai 

Az 

ellenőrzésért 

felelős 

vezetők 

06. 08.  
Osztályozó értekezlet, tanév végi jutalmazások 

véglegesítése 
minden pedagógus 

a tanulók magatartásának, 
szorgalmának, tanulmányi 
munkájának értékelése a 
pedagógiai program szerint 

iskolavezetés 

06. 12. 17 
00 

8.-os tanulók ballagási ünnepsége 8. osztályfőnökök a program előkészítése, 
szervezettsége 

intézményvez

ető 

06. 17.  8 
00 

Tanév végi statisztika, beszámolók leadása                                                                                                 

Osztályfőnökök, tanítók, 

szaktanárok, 

munkaközösség-

vezetők, DÖK munkáját 

segítő pedagógusok, 

gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus, 

könyvtáros, 

ifjúságvédelemi felelős, 

tankönyvfelelős 

az előzetesen megadott 

szempontok alapján 

intézményvez

ető 

06. 19. 17 
00 

A 2019/2020. tanév ünnepélyes zárása, Te Deum, 
bizonyítványok kiosztása 

minden pedagógus 

a program 

előkészítése, 

szervezettsége 

iskolavezetés 
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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 miniszteri rendelet 


