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BEVEZETÉS 

 

Az iskola nevelésfilozófiai elve 

„ Amit Isten rátok bízott, használjátok arra, hogy jót tegyetek!” /John Wesley/ 

A 2017/2018. tanévben a korábbiakban megkezdett pedagógiai, szakmai elvek és elvárások 

mentén folytatjuk nevelő-oktató munkánkat. 

Szeretnénk minél több diákunk számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi 

fejlődést, a testi-lelki és szociális kibontakozást, a képességeikhez, lehetőségeikhez mért reális 

célok kitűzését és megvalósítását. 

 

TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 

A tanév fontos feladatainak meghatározásakor, és a munkaterv elkészítéshez a 

következő alapdokumentumokból indultunk ki: 

A 2017/2018. tanév munkáját meghatározó jogszabályok, dokumentumok: 

Az iskola pedagógiai programja és helyi tantervei, 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. r., 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. r., 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

A 2016/2017. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet. 

A munkaterv elkészítésekor az alábbi, egyéb dokumentumokat vettük figyelembe:  

Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve, felső tagozatos munkaközösség munkaterve, 

napközis munkaközösség munkaterve, középiskolai munkaközösség munkaterve, 

gyógypedagógiai munkaközösség munkaterve, óvodai munkaközösség munkaterve, szülői 

szervezet munkaterve és a diákönkormányzat munkaterve. 

 

 

A TANÉV FŐ CÉLKITŰZÉSEI 
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Szervezési-vezetési területen: 

szervezeti kultúra fejlesztése, 

tanmenetek gondos elkészítése, 

folyamatos belső ellenőrzés, 

felkészülés a tanfelügyelet ellenőrzéseire, 

a törvényi változások kezelése, 

az egyéni fejlesztés hatékony szervezése, 

gyermekvédelmi feladatok további körültekintő ellátása. 

Oktatási területen: 

egyéni képességek fejlesztése, 

hatékony tanórai munka szervezése, 

differenciált óravezetés módszerének teljes körű alkalmazása, 

a tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés, 

 tanulói aktivitás növelése, 

a tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiváltságának átgondolása,  

legmegfelelőbb módszerek kiválasztása, projekt módszer alkalmazása, 

tehetséggondozás és felzárkóztatás. 

Nevelési területen: 

a  tanulói viselkedéskultúra fejlesztése példamutatással, helyzetgyakorlatokkal, 

felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik, fizikális környezetünk iránt, 

az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése, 

környezetkultúra javítása, szükség esetén igényeik kialakítása a kulturált, egészséges, tiszta  

környezet iránt (tantermek tisztaságának megőrzése, esztétikus díszítése), egészség megőrzés. 
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FŐ FELADATAINK 

 

 Egyéni képességekhez igazodó differenciált oktatás, nevelés. 

 A mozgás tudatosabbá tétele a különböző sportolási lehetőségek kínálatával.  

 A mozgás és az eredményes tanulás összhangjának megvalósítása a hatékonyabb 

ismeretelsajátítás érdekében. 

 Felzárkóztatás. 

 Az adminisztrációs fegyelem erősítése. 

 Az e-napló teljes körű használata. 

 Tehetséggondozás. 

 Egészséges életmódra nevelés. 

 Honvédelmi és hazafias nevelés. 

 Környezetünk tudatos védelmezése.  

 Hagyományaink őrzése, ápolása, továbbvitele. 

 A szakmai profil erősítése. 

 Képzések szervezése. 

 

LEGFONTOSABB PEDAGÓGIAI FELADATOK 

A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy keretében, az egyéni képességek 

fejlesztése, ezért hangsúlyos alsó tagozaton a korrepetáló órák és a napközi lehetőségének 

hatékony, optimális kihasználása.  Felső tagozaton a tanulószoba, az egyéni foglalkozások 

biztosítják a differenciált fejlesztést, az önálló tanulási képességek és egyben a tanulási morál 

erősítését.  

Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, gólya-avatás, szalagavató, versenyek, 

kirándulások szervezésével, farsang, játszóházak, osztálykirándulások, mesedélután, stb. 

(Részletes felsorolás a rendezvények címszó alatt). 

Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartása az 

óvodában, az alsó tagozaton ezt tartják szem előtt a heti értékeléseken, a felső és a 

gimnáziumi tagozaton, az osztályfőnöki órákon. 
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Fontos az egységes normaközvetítés az iskola dolgozóitól a tanulók felé. 

Rongálások esetén a jóvátétel megszervezése. 

Viselkedési problémák azonnali kezelése. 

Pozitív szokásrendek kialakítása. 

Magas színvonalú, hatékony szakmai munka, mely elsősorban jelenti az 

egységes pedagógiai követelmények megvalósítását, a PP-ben és az SzMSz-ben 

megfogalmazott elvek betartását, a módszertani kultúra fejlesztését, önképzést, 

továbbképzéseken való részvételt, tanmenetek, tanórák tervezése során a helyi tanterv  

alkalmazását, pályázatokon való részvételt. 

 

ERŐFORRÁSAINK 

Vezetői megbízások:     3 fő 

Pedagógusok száma:             40 fő 

Nevelő-oktató munkát segítők:           13 fő 

Egyéb gazdasági, technikai dolgozó:   6 fő 

 

ISKOLAVEZETÉS 

 

Trócsányi Anna igazgató 

Ormándiné Nógrádi Erika                                Bíró Emese   

igazgatóhelyettes                                                                        igazgatóhelyettes 

/oktatás-nevelés/                                            /szervezés-gazdálkodás/   

    

 

MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS VEZETŐIK 

 

Alsó tagozatos munkaközösség:             Kreiniker Sándorné 

Felső tagozatos munkaközösség:                            Kardosné Nagy Mariann 

Gimnáziumi munkaközösség:             Balogh Ágnes 

Gyógypedagógiai munkaközösség:             Sápi Zoltánné 

Napközis munkaközösség:                                      Dr.Török Béláné 

Óvodai munkaközösség:                                          Palugyay Márta 

DÖK segítő tanár:                                                     Siriánné Nagy Ottilia 

Tankönyv és könyvtár felelős:                                 Tóth Éva – Sz. Kovács Béla 
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TANULÓCSOPORTOK: 

         

osztály osztályfőnök / helyettes tanterem 

óvoda Palugyay Márta – Géczi Anett óvoda 

1. Jantyik Tímea – Kreinikerné, Jantyik 310 

2/a Kreiniker Sándorné – Takács Médea 314 

2/b Kovács Diána – Takács Médea 305 

3/a Kovács Bea – Szász Ágnes 302 

3/b Kovács Zsolt – Bíró Mónika  303 

4. Polyák Ibolya – Nagy István 307 

5 Altorjay Tamásné – Bartus Krisztina 205 

6/a. Monori Gyula – Sz. Kovács Béla 206 

6/b. Szita Ildikó – Sz. Kovács Béla 311 

7/a Boneczné Bakó Anikó – Dr Török Béláné 204 

7/b Siriánné Nagy Otilia – Dr Török Béláné 207 

8. Tóth Éva – Simonyi Lili 312 

9.  Dénes Teodóra – Csók Tiborné 102 

     10. Faragó Laura – Bujdos Katalin 105 

11. Balogh Ágnes – Polestyuk Tibor 104 

12. Konkoly László – Kardosné Nagy Marianna 103 

PEDAGÓGUSOK: 

 Altorjay Tamás Józsefné 
matematika,gyógypedagógus, 

fejlesztő (5. o. osztályfőnök) 

Gergely Lívia  matematika (gimnázium) 

 Bartus Krisztina 
 napközi, fejlesztő, lovas 

terápia 

 Bíró Mónika  napközi  

 Boneczné Bakó Anikó 
 matematika, rajz (7.b 

osztályfőnök) 

 Bujdos Katalin  szomatopedagógus, fejlesztő 

 Csók Tiborné  angol (gimnázium) 

 Dénes Teodóra 
 magyar (gimnázium, 9.o. 

osztályfőnök) 

 Faragó Laura 
 informatika, technika (10.o   

osztályfőnök) 

 Géczi Anett  óvónő 

 Jantyik Tímea 
 gyógypedagógus, tanító 

1.osztályfőnök, fejlesztő 

 Horák Anna  gyógypedagógus, fejlesztő 

 Ifj. Iványi Gábor  lelkész, hittan 

 Konkoly László 
 magyar, angol (12. 

osztályfőnök) 
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 Juhász-Gila Katalin  gyógypedagógus, fejlesztő 

 Kovács Beáta 

 

Kovács Diána 

Kovács Zsolt                                                                                                                                                 

 gyógypedagógus, tanító 3.a 

oszt.f.), fejlesztő 

tanító 2.b oszt.f. 

tanító 3.b oszt.f. 

 Ladányi Lili 
 gyógypedagógus, fejlesztő 

(aut. csop.) 

 Megyeri Attila  testnevelés 

 Monori Gyula Zsolt 

 gyógypedagógus,földrajz, 

rajz, fejlesztő (6.a 

osztályfőnök) 

 
  

 Nagy Attila Imre  testnevelés, német, úszás 

 Nagy István László  napközi, tanító, citera 

 Pappné Locskai Szilvia  gyógypedagógus, fejlesztő 

 Polestyuk Tibor  testnevelés (gimnázium) 

 Polyák Ibolya Emese 

 

 Simity Éva                                                                                      

 tanító (4. osztályfőnök) 

 

gyermek jóga 

 Simonyi Lili  ének, napközi 

 Siriánné Nagy Otília 
 magyar (7.a osztályfőnök), 

judo 

 Szász Ágnes  napközi, tanító 

 Sz. Kovács Béla  napközi, könyvtár 

  
 

 Szita Ildikó német (6.b osztályfőnök) 

 Takács Médea 
gyógypedagógus, fejlesztő,    

napközi 

 Tóth Éva 
 magyar, tankönyv (8.o 

osztályfőnök) 

  

  

Nevelést közvetlen segítők: 
 Keresztúri Ágnes  dajka 

 Deák Ágnes  gyógypedagógiai asszisztens 

 Hessler Erika  gyógypedagógiai asszisztens 

 Keresztúri Ágnes  gyógypedagógiai asszisztens 

 Király Anita  iskolatitkár 

 Mihalik Brigitta  gyógypedagógiai asszisztens 

 Náday Erika 
 gyógypedagógiai asszisztens, kutyás 

terápia,  

 Horváth Henriett  gyógypedagógiai asszisztens 
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 Sáfár Tímea  gyógypedagógiai asszisztens 

 Szűcs Rebeka  gyógypedagógiai asszisztens 

 Bánfi-Csabai Enikő 

 Varga Tamás 

 gyógypedagógiai asszisztens 

 rendszergazda 

 Zsikó Krisztina gyógypedagógiai asszisztens 

Technikai személyzet: 
 Csányiné Csőke Magdolna  takarító 

 Jáksó László  karbantartó 

 Pipicz Gábor  portás 

 Pocsai Gáborné  takarító 

 Márton Istvánné  takarító 

 

 

A 2017/2018. TANÉV RENDJE 

 

Szorgalmi idő  

Az első tanítási nap 2017. szeptember 1. (péntek), az utolsó tanítási nap 2018. június 15. 

(péntek). Tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvan nap, a gimnáziumban 

százhetvenkilenc nap. 

A tanítási év első féléve 2018. január 26. péntekig tart. 

A félévi értesítőt 2018. február 02-ig kell kiosztani! 

  

Tanítási szünetek 

 

Őszi szünet: 2017. október 30-tól november 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 06. (hétfő) 

Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2017. december 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 03. (szerda) 21-22. 

első félévi továbbképzési napok. 

Tavaszi szünet: 2018. március 29-től április 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 04. (szerda) 4-5-6 továbbképzés 

2017. szeptember 13.(szerda) 16.30 órától az iskola szülői szervezetének első féléves 

értekezlete. 
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2018. február 07.(szerda) 16.30 órától az iskola szülői szervezetének második féléves 

értekezlete. 

 

Szülői értekezletek, fogadóórák 

Szülői értekezletek az első félévben: 

2017. szeptember 06. (szerda) 16.30 óra (óvoda, alsó tagozat) 

2017. szeptember 06. (szerda) 16.30 óra (felső tagozat, gimnázium) 

 

Szülői értekezletek a második félévben: 

2018. február 07. (szerda) 16.30 óra (óvoda, alsó és felső tagozat, gimnázium) 

 

Fogadóórák:  

Tanári fogadó órák heti állandó időpontban, továbbá előre egyeztetett alkalmakkor.  

Egyéb szülői tájékoztatók, értekezletek: 

2017. október 11. (szerda) 16.30 órától a 8. osztályos szülők tájékoztatása a felvételi 

eljárásról.  

 

Félévi osztályozó értekezletek: 

Alsó tagozat: 2018. január 26. (péntek) 13.00 órától 

Felső tagozat: 2018. január 26. (péntek) 14.30 órától 

Gimnázium: 2018. január 26. (péntek) 14.30 órától 

 

Félévi tájékoztatók kiosztása: 2018. február 02. (péntek) 

 

Félévi nevelőtestü-leti értekezlet 2018. február 02. (péntek) 14.00 (rövidített órákkal!)  

 

Év végi osztályozó értekezletek 

Alsó tagozat:  2018. június 12. (kedd) 13.00 
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Felső tagozat: 2018. június 12. (kedd) 14.30  

Gimnázium:   2018. június 12. (kedd) 14.30 

 

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet: 2018. június 29. (péntek) 9.00 óra. 

 

Nevelési értekezletek, továbbképzések ( 5+1 nap) 

2018. március 12. Nevelési értekezlet 

2018. március 13. Pályaválasztási nap 

2018. ??????????    DÖK nap  

2018. április 4-5-6. Nevelési értekezlet (téma: kibővített vezetői döntés szerint) 

Egyéb nevelőtestületi értekezletek 

Minden hónap első szerdáján 16 órától munkaértekezlet az adott hónap aktualitásairól. 

Kibővített vezetői minden hónap első keddjén 14 órától és szükség szerint. 

Vezetői hetente hétfőn 09 órakor és szükség szerint. 

Fizikai állapot felmérése: 2018. január 09. és április 27. között 

Országos mérés, értékelés: a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata a korábbi 

években rendelkezésünkre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok 

alapján.  

Országos kompetenciamérés: 2018. május 23. (hatodik, nyolcadik, tizedik évfolyamon) 

Országos mérés az olvasási-szövegértési és matematikai alapkészségek fejlődéséről.  

Nyelvi felmérés: 2018. május 16. Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angolt vagy 

németet első idegen nyelvként tanulók körében végeznek nyelvi felmérést. 

Beiskolázási feladataink, felvételi eljárás 

 

Feladat Határidő  Felelős  

Reklámanyag (szórólap, plakát) készítése 2017. október 15 
iskolavezetés 

rendszergazda 

Tanulmányi területek belső kódjainak 

meghatározása és megküldése Felvételi 

Központnak 

2017. október 20.  igazgatóhelyettes 

Felvételi tájékoztató közzététele a KIR-ben 

is 
2017. október 31. igazgatóhelyettes 

Jelentkezési lapok az általános iskoláktól 2018. február 19. igazgató, 
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igazgatóhelyettes 

Ideiglenes felvételi jegyzék kihirdetése 
2018. március 14. 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

Jelentkezettek névsorának átvétele a 

Felvételi Központtól 
2017. március 28. 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

Ideiglenes felvételi rangsor elkészítése 

(megküldése a Felvételi Központnak) 
2017. április 13. 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

Végleges névsor átvétele a Felvételi 

Központtól 
2017. április 20. 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

A felvételről vagy az elutasításról szóló 

értesítés megküldése a jelentkezőknek és 

az általános iskoláknak 

2017. április 27. 
igazgató, 

igazgatóhelyettes 

A benyújtott kérelmek alapján a 

jogorvoslati eljárás befejezése 
2017. június 01. igazgató 

 

Beiratkozás:  

Beiratkozás a gimnáziumba 2018. június 21-én 8 órától 16 óráig. 

 

Egyéb vizsgák 

 

Felvételi vizsga a gimnáziumi képzésre 

2018. február 22-től márc.13-ig a 9. évfolyamra történő felvételi elbeszélgetések 

 

Belső vizsgák 

10. évfolyam /próba érettségi/ 

magyar, történelem, matematika – írásbeli                                 2018. május 22. 

mentesítéssel rendelkezőknek: német, földrajz – írásbeli           2018. május 23.  

Írásbeli érettségi: 

2018. május 07-18. 

Szóbeli érettségi: 

2018 június 18-19-20. 

. 

                       RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK, MEGEMLÉKEZÉSEK 
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Rendezvény 

megnevezése 

A rendezvény 

időpontja 

Felelős 

iskolave- 

zetés 

A szervezést vállalta Közvetlen 

felelős 

Tanévnyitó 

ünnepség 

2017. szeptember 

1. 

Trócsányi 

Anna 

gimnázium, alsó Konkoly 

László, Jantyik 

Tímea 

Iskolakerülő nap, 

gólyaavató 

 

2017. szeptember 

01. 

Bíró 

Emese 

alsó-felső Kardosné 

Mariann, Szász 

Ági, Konkoly 

László 

Könyvtári 

világnap 

2017. szeptember 

06. 

Trócsányi 

Anna 

felső Sz. Kovács 

Béla 

Zenei világnap 2017. október 02. Bíró 

Emese 

felső Simonyi Lili 

Papírgyűjtés 2017. október 06. Bíró 

Emese 

ovi-alsó-felső Monori Gy. 

Nagy A. 

Állatok 

világnapja 

2017. október  Bíró 

Emese 

ovi-alsó-felső Bartus 

Krisztina, 

Náday Erika 

Napsugaras ősz 

projekt 

2017.október 09-

27-ig 

Trócsányi 

Anna 

alsó tagozat Kreiniker  

Sándorné 

Megemlékezés az 

aradi vértanúkról 

2017. október 06. Trócsányi 

Anna 

alsó-felső-gimn.  osztályfőnökök 

Moldova Ágnes 

dokumentum 

filmje iskolánkról 

2017. október 11. 

10 óra 

Trócsányi 

Anna 

ovi, alsó, felső, gimn. osztályfőnökök 

Egészségnap, 

öszi ünnep 

2017. október 27. Bíró 

Emese 

alsó tagozat, projekt 

záró 

Kovács Beáta 

Megemlékezés 

1956.október 23-

ról 

2017. október  20. Trócsányi 

Anna 

gimnázium Dénes Teodóra, 

Konkoly L. 

Polestyuk T. 

Pályaválasztási -

szülői, - napok 8 

2017. november  Ormándi felső tagozat 7-8. 
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tanítás nélküli 

munkanap) 

N. Erika osztályfőnökök 

Füstmentes nap 2017. november  

16. 

Trócsányi 

Anna 

felső tagozat Kardosné 

Mariann 

Érzékenyítő 

program 

2017. november  Bíró 

Emese 

gyógyped. munkaköz. Pappné Locskai 

Szilvia 

 

Beiskolázási nyílt 

napok 

2017. november  Trócsányi 

Anna 

alsó-felső szaktanárok 

Advent 2017. december Bíró 

Emese 

alsó tagozat alsós 

osztályfőnökök 

Vers- és 

prózamondó 

verseny 

2017. december 

08. 

Bíró 

Emese 

alsó tagozat Kreiniker 

Sándorné 

Mikulás napi 

ünnepség 

2017. december 

06. 

Bíró 

Emese 

alsó tagozat  Polyák Ibolya, 

Bujdos Kati 

 

Karácsonyi 

kézművesség és 

ünnepi műsor 

 

2017. dec. 20. 

Bíró 

Emese 

alsó-felső együtt Nagy István, 

Kovács B., 

Magyar Kultúra 

napja 

2018. január 22 Trócsányi 

Anna 

 felső tagozat Simonyi Lili 

Szalagavató 2018. január 05. Bíró 

Emese 

gimnázium Konkoly László 

Megemlékezés a 

kommunista 

diktatúrák 

áldozatairól 

2018. február  Trócsányi 

Anna 

gimnázium Balogh Ágnes 

 

Farsang 2018. február 09. Bíró 

Emese 

alsó-felső Kovács Zsolt 

Wesley Gála 

projekt 

2018. február  Trócsányi 

Anna 

alsó-felső osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Wesley Gála 11. 2018. február 24. Bíró 

Emese 

mindenki Altorjay 

Tamásné 
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Diákparlament 2018. március   Bíró 

Emese 

felső Siriánné Oti 

Megemlékezés 

1848. márc. 15. 

2018. március 14. Trócsányi 

Anna 

felső tagozat  Monori Gyula 

Nyílt nap első, 

ovi  

2018. március  Trócsányi 

Anna 

alsó tagozat Jantyik Tímea, 

Palugyay M. 

Felső tagozatos 

szavaló verseny 

2018.március Trócsányi 

Anna 

felső tagozat ??? 

Megemlékezés  

holokauszt  

2018. április  Trócsányi 

Anna 

gimnázium Konkoly László 

Húsvéti ünnep 2018. március 28. Bíró 

Emese 

alsó-felső közösen Takács Médea, 

Simonyi Lili 

Költészet napja 2018. április 12. Bíró 

Emese 

gimnázium Dénes Teodóra 

Érzékenyítő 

program 

2018. április  Trócsányi 

Anna 

gyp. munkaköz. Ladányi Lili 

Papírgyűjtés 2018. április Bíró 

Emese 

alsó-felső-gimnázium Monori Gy., 

Nagy A. 

Környezetvédelm

i világnap 

2018. április 21. Bíró 

Emese 

felső Törökné Andi 

Középiskolai 

ballagás 

2018. május 04. Trócsányi 

Anna 

gimnázium Balogh Ágnes 

Írásbeli érettségik 2018. május 07-től Ormándi 

N. Erika 

gimnázium Ormándiné 

Erika, Konkoly 

László 

Országos 

kompetencia 

mérés 

2018. május 23. Ormándi 

N. Erika 

alsó-felső-gimnázum Faragó Laura 

Családi-nap, 

gyereknap 

2018. május 25. Bíró 

Emese 

felső tagozat Siriánné Oti 

DÖK 

 

Nyelvi 

kompetencia 

mérés 

2018. május 16. Ormándi 

N. Erika 

felső tagozat nyelvtanárok 
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A Nemzeti 

Összetartozás n. 

2018. június 04. Trócsányi 

Anna 

minden mk. osztályfőnökök 

Tanulmányi 

kirándulások 

2018. június 08. Bíró 

Emese 

minden mk. osztályfőnökök 

Pedagógus-nap  2018. június első 

hete 

Trócsányi 

Anna 

 alsó Bíró Mónika, 

Jantyik Tímea, 

Bánfi-Csabai E. 

Nyolcadik 

osztályosok 

ballagása és 

tanévzáró 

ünnepség 

2018. június 16. 

09.00 óra 

Bíró 

Emese 

alsó-felső tagozat Jantyik Tímea 

Tóth Éva 

Szóbeli érettségik 2018. június  Ormándi 

N. Erika 

középiskola mk. Balogh Ági 

Nyári tábor 2018. június Bíró 

Emese 

felső mk. Tóth Éva 

 

FŐBB ESEMÉNYEK, FELADATOK, PROGRAMOK 

Szeptember  

 Tanévnyitás 

 Napközis és tanulószobai foglalkozásokra, szakkörökre jelentkezés 

 Munkaértekezletek 

 Iskolai és osztály szülői értekezletek 

 Egyéni fejlesztésekhez bemérések, a fejlesztési tervek elkészítése 

 A DIFER kontroll mérések megkezdése a második osztályban 

 A fizikai állóképesség felmérésének kezdete 

 Az iskolai éves munkaterv elkészítése 

 Iskolai Könyvtári Világnap (könyvmustra a folyosón) 

 Nemzetközi Hulladékgyűjtő Világnap  

 HH-s és HHH-s tanulók összesítése 

 Munkaértekezletek 

 Tanmenetek feltöltése az E naplóban, anyakönyvek leadása 

 Különös közzétételi lista készítése  

 Belépő dolgozók okmányainak készítése 

 Tantervi fölmentések 

 

Október 

 A DIFER mérések folytatása 
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 Egészségnap 

 Az iskolai Könyvtári Világnap folytatása 

 Az állatok világnapja 

 Megemlékezés az aradi vértanúkról 

 Munkaértekezletek 

 Központi statisztika készítése 

 Megemlékezés október 23-ról 

 Őszi projekt 

 

November  

 Munkaértekezletek 

 Nevelési értekezlet/szakmai konferencia 

 Az alsó tagozat negyed éves értékelése  

 Munkaértekezletek 

 Beiskolázási nyílt napok  

 Füstmentes Nap. Ne gyújts rá Világnap 

 Vers- és prózamondó verseny az alsó tagozaton 

 Pályaválasztási szülői  

 

December   

 Munkaértekezletek 

 Mikulás várás 

 Karácsonyi műsor, ünnepség  

 Leltározás, tárgyi eszköznyilvántartás 

 Selejtezés 

 

Január  

 Munkaértekezletek 

 Félévi osztályozó értekezletek 

 A félévi beszámolók szempontsorainak ismertetése 

 Félévi tájékoztatás a tanulmányi előmenetelről 

 Megemlékezés a Magyar Kultúra napjáról 

 Átsorolások 

 Szalagavató 

 

Február  

 Félévi nevelőtestületi értekezlet 

 Szülői értekezletek  
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 A 8. osztályosok továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok 

 Farsang  

 Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól (gimnázium) 

 Wesley Gála 

 

Március  

 Munkaértekezletek 

 Felvételi vizsgák a felvételi tájékoztató szerint 

 Megemlékezés március 15-ről 

 Diákparlament 

 

 

Április  

 Megemlékezés a költészet napjáról 

 Munkaértekezletek 

 Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (gimnázium) 

 

Május 

 Kisvizsgák 

 Munkaértekezletek 

 Országos kompetenciamérés, 2. és 4. osztályban mérés 

 Középiskolai ballagás 

 

Június  

 Osztályozó értekezletek 

 Munkaértekezletek 

 Az óvoda és az általános iskolai végzős osztályok ballagása  

 Tanévzárás  

 Anyakönyvek, naplók zárása 

 Év végi beszámolók készítése 

 A leltár és selejtezés időarányos teljesítése 

 Beiratkozás a gimnáziumi tagozatra 

 Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet  

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 

1. A pedagógiai munka ellenőrzése  

1.1. Óralátogatások, belső értékelési csoport feladatai 
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Célja: Az oktató-nevelő munka hatékonyságának, eredményességének, a pedagógus 

kompetenciák érvényesülésének vizsgálata, elemzése, értékelése. A szakmai tanórai 

számonkérés (értékelés, ellenőrzés) formáinak, gyakoriságának és szakszerűségének 

vizsgálata, a fejlesztő értékelés jelenléte a napi gyakorlatban. A tanév végén összegző 

értékelés készítése, fejlesztési irányok, illetve feladatok kijelölése. Önértékelések 

folytatása, minősítésekre való folyamatos felkészülés. 

 

Az óralátogatásokat végzők köre,  

Iskolavezetés 

- Trócsányi Anna igazgató, 

- Ormándiné Nógrádi Erika igazgatóhelyettes 

- Bíró Emese igazgatóhelyettes 

Munkaközösség-vezetők 

              - Sápi Zoltánné 

              - Kardosné Nagy Mariann 

              - Kreiniker Sándorné 

              - Balogh Ágnes 

              - Dr. Török Béláné 

              - Palugyay Márta 

        

Az óralátogatások dokumentációi: óralátogatási és- elemzési jegyzőkönyvek. 

 

A szervezeti működés ellenőrzése 

Adminisztráció 

Az adminisztráció rendszeres ellenőrzését az intézmény jogszabályon alapuló működése teszi 

indokolttá. Az e- napló bevezetésével és a várható hatósági ellenőrzésekkel ez a terület jelen 

tanévben különösen kiemelt 

Ellenőrizendő dokumentumok: Valamennyi, a nevelő-oktató munkához kapcsolódó 

intézményi dokumentum. A pontos, precíz adminisztrációs munka minden dolgozó egyéni 

kötelessége, felelőssége. 

Munkaidő 

A munkaidő ellenőrzése magában foglalja a törvényi szabályozók szerint elkészített 

munkaidő időtartamának ellenőrzését, pedagógusok esetében a tanítási órák kezdésének és 

befejezésének ellenőrzését. 

Az ellenőrzést végzik: 
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Igazgató: a teljes alkalmazotti közösség esetében. 

Igazgatóhelyettesek: a pedagógusok, a pedagógiai asszisztensek, az iskolatitkár és az irodai 

dolgozó, rendszergazda, technikai munkatársak esetében. 

Ügyelet 

Az ellenőrzés gyakorisága: az ügyelet ellenőrzését alkalomszerűen a kibővített iskolavezetés 

tagjai végzik. 

Az alkalmazotti és tanulói hiányzások: az ellenőrzés kiterjed a hiányzás indokoltságának, 

illetve igazolásának ellenőrzésére. 

 

A vezetők helyettesítésének rendje:   

 

Az igazgató helyettesítését akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő helyzetekben 

Ormándiné Nógrádi Erika igazgatóhelyette látja el. Ormándiné Nógrádi Erika 

igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén Bíró Emese igazgatóhelyettes.  

 

 

Továbbá az SZMSZ-ben meghatározott felelős vezetői beosztás szerint. 

 

Ügyeleti időszakban a tanulók felügyeletét az ügyeleti feladattal megbízott kolléga látja el. 

 

 

 

Szeged, 2018. augusztus 30. 

 

 

Trócsányi Anna Dr. Iványi Gábor 

készítette igazgató                                                                                        jóváhagyta fenntartó 


