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I. Jogszabályi háttér 
a. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

b. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

c. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

d. 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete a 2019/2020. tanév rendjéről  

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

f. 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

 

II. Személyi és tárgyi feltételek a 2019/2020-as tanévben 

 
1. Tanulócsoportok száma összetétele: 

 Tanulói létszám: 34 fő 

 Osztályok száma: 2 

Osztály Képzési forma (szakmacsoport/szakma) Létszám Osztályfőnök 

1-2. 
összevont 

nyelvoktató nemzetiségi 
17 Szekeres Erzsébet 

3-4. 
összevont 

nyelvoktató nemzetiségi 
17 Fejős Lászlóné 

 

2. Személyi feltételek: 

 Tantestület létszáma:  5 fő  

 Tartósan távol van: 0 fő 

 Nevelési-oktatási munkát segítők létszáma:  0 fő 

 Technikai dolgozók létszáma: 1 fő 

 
 

 

3. Felelős személyek a 2019/2020. tanévben  

MUNKAKÖZÖSSÉG MEGNEVEZÉSE MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ 

nincs  
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MEGNEVEZÉSE FELELŐS(ÖK) 

Kréta, e -napló  adminisztráció   Fejős Lászlóné 

Német versmondó verseny                                                                                                    

Rajzversenyek      

Levelezős versenyek                                                                   

Tanulmányi verseny                                                      

- Bittner Teréz                                                           

- Kovácsné Nagy Eszter  

 

- Fejős Lászlóné   

 

- Szekeres Erzsébet                                                                                                                        

SNI, HH nyilvántartás, fejlesztés, felzárkóztatás Baller Mihályné 

Műsorok felelőse Bittner Teréz 

Rendezvények Fejős Lászlóné 

  

 
 

4. Üzemeltetéssel kapcsolatos dolgok 

a. érintésvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi vizsgálatok, feladatok, próbák ütemezése 

Időpont Feladat 

2019. szept.  
Érintésvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a 

dolgozóknak 

2019. szept. 2. 
Balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a 

tanulóknak 

2019. szept. 23. Tűzriadó 

 
 

III. A 2019/2020. tanév rendje 

 
1. Tanítási napok, szünetek 

Tanítási napok száma: 180 nap  

A szorgalmi idő  

 első tanítási napja: 2019. szeptember 2. (hétfő),  

 utolsó tanítási napja: 2020. június 15. (hétfő).  

 

A szorgalmi idő első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskola 2020. január 31-ig értesíti a tanulókat, illetőleg a kiskorú 

tanulók szüleit az első félévben elért eredményekről.  

Tanítási szünetek  

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. 

november 4. (hétfő). 
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 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. 

január 6. (hétfő). 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 08. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. 

április 15. (szerda). 

 

 

 

2. Vizsgák: (ha szükség lenne rá) javító, különbözeti, valamint osztályozóvizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok) 

IDŐPONT VIZSGA 

2020. jan. 22. osztályozó vizsga 

2020. jún. 10. osztályozó vizsga 

2020. aug.25.  javító vizsga 

  

 

3. Mérések 

a. Belső mérések időpontjai 

Időpont Megnevezés Felelős 

2019. szept. 30. Difer-bemeneti mérés 1. osztály Baller Mihályné 

   

 

 
 
 

4. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 

 

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK 

 

A SZÉKHELYINTÉZMÉNYHEZ IGAZODUNK. 
2019. december 7. TSMT bemutató a leendő első osztályosoknak. 

2019.december 14. Tantestületi továbbképzés:- 
 Láposi Terka előadása 
- Feladatbank a szövegfeldolgozás 
   R-J-R modelljének alkalmazásához 

2020. február 3. Félévi értekezlet 

2020. április 15. továbbképzés 

2019.  szervezés alatt 

2020. szervezés alatt 
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5. ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPÉLYEK: az iskolában, a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti 

múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, vagy az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított 

egyéb emléknapok, megemlékezések időpontját; 

 

IDŐPONT  MEGNEVEZÉS  FELELŐS  

2019. szeptember 03. Tanévnyitó ünnepély Szekeres Erzsébet 

2019. október 04. Megemlékezés az Aradi vértanúkról Tanítók 

2019. október 19. Megemlékezés október 23-ról Tanítók 

2019.november 9.  Márton-nap Bittner Teréz 

2019. december 19. Karácsonyi ünnepély Baller Mihályné 

2020. március 13. 
Megemlékezés 1848-as szabadságharc 
évfordulójáról Fejős Lászlóné 

2020. május 04. Anyák napi ünnepély Osztályfőnökök 

2020. június 18.  Tanévzáró ünnepély Baller Mihályné 

   

 

 

 

 

 
6. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

Időpont Értekezlet megnevezése 

2019.szeptember 9. szülői értekezlet előtti munkaértekezlet 

2019. november 25. szülői értekezlet előtti munkaértekezlet  

2020. január 22.  osztályozó értekezlet 

2020.február 3. félévi értekezlet 

2020.május 18.  szülői értekezlet előtti munkaértekezlet  

2020. június11. osztályozó értekezlet 

2020.június 29. tanévzáró értekezlet 

 
11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet A 2019/2020. tanév rendjéről  

4. § (2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a 
pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás 
céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. 
(3) A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó, az országos kompetenciamérés, a nyelvi 
mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a NETFIT® rendszer szerinti fizikai fittségi 
mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet 
tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. 

 
 

7. Az intézmény sporttevékenységének a tervezése 

 

a. a tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálata. 

Időpont MEGNEVEZÉS 

2019. szeptember  ÁLTALÁNOS ÁLLAPOT FELMÉRÉS  

2020. május ÁLTALÁNOS ÁLLAPOT FELMÉRÉS 
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b. mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása (R. 141.§) 

 

Az 1-2.  ill. a 3-4. összevont osztálynak  heti 4 testnevelés órája van délelőtt.  Heti 1-szer az 1-2. 

osztálynak játékos testnevelés órája van délután. A 3-4. osztályosok Szekszárdon vesznek részt 

úszásoktatáson péntek délutánonként. Az úszás szeptember 3. hetétől kezdődően az első félévre 

szól. Ezt követően nekik is játékos testnevelés órát szervezünk helyben. Jó idő esetén a testnevelés 

órákat a szabadban tartjuk. (iskola udvar, Sió-part, Energia-park) 

 

c. egyéb intézményi sporttevékenységek: 

Iskolánk is bekapcsolódott a Bozsik programba a tavalyi tanévtől kezdve. Az edzések külsős edző 

vezetésével folynak 2 csoportban, heti 1, ill. 3 alkalommal. ( A szülők is maximálisan támogatják az 

edzések szervezését, a versenyek lebonyolítását.) 

 

 

8. Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények 

 
Dátum Megnevezés 

2019. nov.19. NYÍLT NAP 

2019. dec. 7. TSMT ÓVODÁSOKKAL – BEMUTATÓ  A SZÜLŐKNEK 

2020. május 4. OSZTÁLYOSOK LÁTOGATÁSA A SZÉKHELYINTÉZMÉNYBEN 

  

  

 

9. Versenyek, házi versenyek 

 

Verseny megnevezése Felkészítő tanár 
A tantárgyfelosztásban a 

felkészítésre kiosztott órák 
száma (óra/hét) 

Levelezős versenyek OSZTÁLYFŐNÖKÖK 0 

Rajzversenyek 
KOVÁCSNÉ NAGY 
ESZTER 

0 

matematika verseny SZEKERES ERZSÉBET 0 
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 Érvényes: 2019. 09.02-től 

IV. Munkaterv-naptár 
 
 

SZEPTEMBER Feladatok Felelős 

02. TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY Szekeres Erzsébet 

02-15. 
ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATA, TANMENETEK, TANKÖNYVEK, 
ADMINISZTRÁCIÓ 

Fejős Lászlóné 

02-28. LEVELEZŐS TANTÁRGYI VERSENYEK SZERVEZÉSI FELADATAI  tanítók 

02-14. 
SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE (TÁNC, FOCI, 
SZAKKÖRÖK) 

Fejős Lászlóné 

09. SZÜLŐI ÉRTEKEZLET tanítók 

02-13. ÚSZÁS MEGSZERVEZÉSE Fejős Lászlóné 

10-28. SZÍNHÁZLÁTOGATÁS MEGSZERVEZÉSE Fejős Lászlóné 

14.  SZÜRETI FELVONULÁS SZEKSZÁRDON tanítók 

   

   

 

 
OKTÓBER Feladatok Felelős 

01. MESEDÉLELŐTT AZ ÓVODÁSOKNAK-4. OSZTÁLYOSOKKAL Fejős Lászlóné 

05. MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL tanítók 

 FAÜLTETÉS Szekeres Erzsébet 

15 ŐSZI TÚRA, KÖZLEKEDÉSI VETÉLKEDŐ tanítók 

22. MEGEMLÉKEZÉS OKTÓBER 23-RÓL osztályfőnökök 

22. SZÍNHÁZLÁTOGATÁS Fejős Lászlóné 

 NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCHÁZ Bittner Teréz 

   

   

 
 
 

NOVEMBER Feladatok Felelős 

10.28-11.04-ig  ŐSZI SZÜNET  

07. NÉMET NYELVI SZAVALÓVERSENY Bittner Teréz 

08. MÁRTON NAPI LÁMPÁS FELVONULÁS, MŰSOR Bittner Teréz 

21. EGÉSZSÉGNAP - ÓVODÁVAL KÖZÖSEN  védőnő-Fejős Lászlóné 

19.  FELVILÁGOSÍTÓ ÓRA A 4. OSZTÁLYOS LÁNYOKNAK védőnő-Fejős  Lászlóné 

27. 
KÖZÖS SZÜLŐI ÉRTEKEZLET ÓVODÁS-ISKOLÁS SZÜLŐK RÉSZÉRE, 
TAPASZTALATCSERE AZ ISKOLÁBAN 

Fejős Lászlóné 

25. FOGADÓÓRA tanítók 

   

 
 
 

DECEMBER Feladatok Felelős 

06. MIKULÁS OSZTÁLYONKÉNT tanítók 

07. NYÍLT NAP AZ ÓVODÁSOKNAK-TSMT Szekeres Erzsébet 

14. TOVÁBBKÉPZÉS Fejős Lászlóné 

 NÉMET SZÍNHÁZ Bittner Teréz 

 BÉRLETES SZÍNHÁZLÁTOGATÁS Fejős Lászlóné 

12. AJÁNDÉK KÉSZÍTÉS 
Kovácsné Nagy Eszter- 

Baller Mihályné 
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15. ADVENTI VÁSÁR- MŰSOR Bittner Teréz 

18. KARÁCSONYI MŰSOR-FŐPRÓBA-ÓVODÁSOKNAK Fejős Lászlóné 

19. KARÁCSONYI ÜNNEPI MŰSOR Baller Mihályné 

 
 
 

JANUÁR Feladatok Felelős 

01.06-ig TÉLI SZÜNET  

 TÉLI SPORT DÉLUTÁN Szekeres Erzsébet 

16. NÉMET FOGLALKOZÁS ÓVODÁSOKNAK Bittner Teréz 

22. OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLET Fejős Lászlóné 

28.  FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNY OSZTÁS tanítók 

30. SZÜLŐI ÉRTEKEZLET Fejősné-tanítók 

   

 
 
 

FEBRUÁR Feladatok Felelős 

07.  ISKOLAI FARSANG-PROJEKTNAP Fejős Lászlóné 

 SZÍNHÁZLÁTOGATÁS Fejős Lászlóné 

20. ISKOLÁS LESZEK-RAJZKIÁLLÍTÁS ÓVODÁSOK MUNKÁIBÓL Menyhei-K. Erzsébet 

   

   

 
 
 

MÁRCIUS Feladatok Felelős 

 ÓVODAI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET Fejős Lászlóné 

13. MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848-AS SZABADSÁGHARCRÓL Szekeres Erzsébet 

13.  IBOLYATÚRA Fejős Lászlóné 

 BÉRLETES SZÍNHÁZLÁTOGATÁS Fejős Lászlóné 

16. FOGADÓÓRA tanítók 

 
 
 

ÁPRILIS Feladatok Felelős 

 BEIRATKOZÁS Fejős Lászlóné 

06. HÚSVÉTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 
Kovácsné Nagy Eszter-

Baller Mihályné 

15. BELSŐ KÉPZÉS Fejős Lászlóné 

06-30. FELKÉSZÜLÉS AZ ANYÁKNAPI MŰSORRA 
Bittner Teréz + 
Osztályfőnökök 

29. AJÁNDÉK KÉSZÍTÉS Kovácsné Nagy Eszter 

01-20. TANKÖNYVRENDELÉS Fejős Lászlóné 

   

   

 
 
 

MÁJUS Feladatok Felelős 

04. ANYÁKNAPI MŰSOR  

21. KIRÁNDULÁS Fejős Lászlóné 

26. ÓVODÁSOK LÁTOGATÁSA AZ 1. OSZTÁLYBAN Kovácsné Nagy Eszter 

20.  SZÜLŐI ÉRTEKEZLET + FOGADÓÓRA tanítók 

 ERDEI ISKOLA SZERVEZÉSE Fejős Lászlóné 
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JÚNIUS - AUGUSZTUS Feladatok Felelős 

06. 02. ELŐZETES TFO ELKÉSZÍTÉSE Fejős Lászlóné 

06. 08-09. ERDEI ISKOLA tantestület 

06. 08. PEDAGÓGUS NAP szülők 

06. 11. OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLET Fejős Lászlóné 

06. 18. TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY Fejős Lászlóné 

06. 29. TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET Fejős Lászlóné 

   

   

08.01- AZ ÚJ TANÉVRE ELŐKÉSZÜLET Fejős Lászlóné 

08. 24.  ALAKULÓ ÉRTEKEZLET Fejős Lászlóné 

   

   

 
 
 

V. Az iskola tartalmi munkájának szervezése 
A tanulmányi munkát a jelenleg hatályos Pedagógiai Programunk alapján végezzük. 

Pedagógiai Programunk a Nemzeti Alaptanterv hatályos rendelkezései szerint készült.  

 

1. Kiemelt célok a 2019/2020. tanévben: (például): 

 a tanulói személyiség fejlesztése, az általános műveltség megszilárdítását szolgáló képzés folytatás 

 a nyelvi kompetencia és kommunikációs készségek fejlesztése, a személyiséghez kapcsolódó kompetenciák, 

(motiváció, önértékelés, felelősség stb.),  

 a csoportban végzett munkához szükséges a szociális kompetenciák, (kommunikációs, együttműködési és 

konfliktuskezelő kompetenciák 

 Kedvező beiskolázás 

 felzárkóztatás, hiánypótlás 

 a szülő-iskola jó kapcsolatának folytatása  

 a minőségirányítási rendszer működtetése (vezetőértékelés; pedagógusértékelés lebonyolítására felkészülés) 

 az osztályfőnökök munkájának összehangolása 

 az egészség és az egészséges életmód bemutatása 

 környezettudatos életszemlélet kialakítása a tanulóknál, környezetvédelem, a prevenciós tevékenységek 

erősítése 

 a szociális és közösségi életfeltételek fejlesztése 

 A helyi óvodával kiemelten fontos a korábban kialakított jó kapcsolat ápolása 
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2. Nevelőtestületünk kiemelt feladatai a tanév során: (például) 

 a tanulók beilleszkedésének segítése 

 a tanulók munkafegyelmének javítása 

 tanulók motiváltságának emelése 

 sikertelen, lemaradó tanulóink segítése  

 hiányos tanulói ismeretek pótlása felzárkóztató oktatás keretében 

 alapvető írás-olvasási (szövegértés) és matematikai alapkompetenciák fejlesztése 

 tanulók tanulási módszereinek javítása 

 a beiskolázási tevékenység folytatása 

 korszerű és modern oktató eszközök használata 

 módszertani eljárások fejlesztése 

 a pályázati tevékenység javítása 

 az intézményi dokumentáció felülvizsgálata   
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VI. Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel 

 
1. Szülőkkel való kapcsolattartás 

A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeres, részletes és érdemi 

tájékoztatást kapjon. Ez a tájékoztatás kiemelt feladatunk ebben az évben is. 

A tájékoztatás egyik fontos eszköze az iskola honlapja, melyen a szülők számára minden tájékoztatást megadunk. (A 

honlap szerkesztéséhez még segítségre van szükségünk.) Emellett fontosak a szülői értekezletek, KRÉTA felületének 

használata.  

Iskolánkban a kis létszámú osztályok, az alsó tagozatos korosztály miatt a szülőkkel napi, személyes kapcsolatban 

állunk. Az iskolának saját Facebook oldala is van, ahol a fontos eseményekről szintén tájékoztatást kapnak a szülők. 

 

 Szülői értekezletek időpontja: 

Időpont Megnevezés 

2019. szeptember 9. 
Tanév eleji szülői értekezlet - közös, majd 

évfolyamonként 

2020. január 30.  Félévi szülői értekezlet 

2020. május 18.  Év végi szülői értekezlet 

 

 Fogadóórák időpontja: 

Időpont Megnevezés 

2019. november 25. fogadóóra 

2020. március 16. fogadóóra 

2020. május 18. 
 közös szülői értekezlet, majd ezt követően 

fogadóóra 

 

 

 

2. Szakmai szervezetekkel (szakszolgálatok, szakmai szolgáltató, családsegítő) való kapcsolattartás 

 -Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Pedagógiai Szakszolgálathoz vagy a Nevelési Tanácsadóba vizsgálatra  

 küldendő tanulókat. A szakszolgálatok véleményét felhasználjuk, javaslataikat alkalmazzuk. 

 -A Nevelési Tanácsadó gyógypedagógusaival személyes konzultációkat, találkozókat szervezünk, hogy közös  

 módszerek alkalmazásával segítsük a BTM-es tanulók fejlesztését. 

 -Az iskolai szociális segítő hetente személyiségfejlesztő és közösségépítő játékos foglalkozásokat szervez a  

 gyerekeknek. 

-A családsegítővel is személyes kapcsolatban állunk, de szerencsére az iskolánkban nincs szociálisan hátrányos tanuló, 

akiknél családsegítő munkáját kellene igénybe venni. 
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3. egyéb szervezetekkel (kamara, civilszervezetek, alapítványok, stb.) való kapcsolattartás 

 A helyi Önkormányzat pályázatokkal, felújításokkal segíti az iskolát. A Sióagárd Jövője Alapítvány támogatásával 
 eszközöket, dekorációs anyagokat vásárolhatunk. A Sióagárdi Horgászegyesület is támogatja az iskolát pályázatokkal, 
 rendezvényekkel. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a Német Nemzetiségi Önkormányzattal is. Ezeket a jó 
 kapcsolatokat továbbra is közös rendezvényekkel próbáljuk ápolni. A kis faluban nagy jelentősége van a személyes 
 kapcsolatoknak. 

VII. Egyéb foglalkozások a 2019/2020-as tanévben 

 
1. Tehetséggondozás, szakkörök, verseny felkészítések (felsorolás felelősökkel) 

 

Foglalkozás Vezető tanár 

Művészeti Iskola Kovácsné Nagy Eszter 

Fociedzés 
Külsős segítő (Dr. Szabó 
János) 

Levelezős versenyek Fejős Lászlóné 

Angol szakkör Endrődi Noémi 

Videoclip Dance tánc- szabadidős foglalkozás Halmai Krisztina 

  

 

2. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése (Nkt. 4.§ 13. pont) 

 

Foglalkozás Vezető tanár 

egyéni fejlesztés 1-2. osztály –heti 2 óra Baller Mihályné 

egyéni fejlesztés 3-4. osztály –heti 2 óra Baller Mihályné 

  

 Tanulóink szabadidőben bekapcsolódnak a falu hagyományőrző csoportjainak munkájába is: 

   Fecske bábcsoport, Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület –néptánc,  citerázás 

VIII. Ellenőrzés 

 
1. Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége  

- Óralátogatások 

2. A pedagógiai ellenőrzés színterei 

- Szekeres Erzsébet pedagógusminősítési eljárásra jelentkezett. Portfólióját november 30-ig tölti fel. 

2020-ban történik a minősítése. 

- Fejős Lászlóné országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésére (tanfelügyeleti látogatására) 2020-ban 

kerül majd sor.  

- Pedagógus önértékelési feladatok elvégzése: Szekeres Erzsébet és Fejős Lászlóné 
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3. Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzések:  

 óralátogatások (Pontos ideje az órarendek függvényében később kerül meghatározásra) 

 dokumentumok ellenőrzése ( tanmenet, napló)- tagintézmény-vezető 

  taneszköz, tankönyv kiválasztása és felhasználása, gazdaságossága  

 rendezvények, ünnepségek 

 Beiratkozás ellenőrzése.  

 napközi (tanulószoba), szakkör, korrepetálás, versenyek. Tagintézmény-vezető 
 

4. Óralátogatások  

 
 minden pedagógusnál az év során legalább 2 óra látogatása 

 az óralátogatásokra, valamint a nyílt napok óráira kötelező óravázlat bemutatása. 

 A tanítási órákat a tagintézmény-vezető látogatja, rövid feljegyzés a Krétában készül róla. 

 Az óralátogatások célja mindenkor a segítségnyújtás, a felmerülő problémák közös megoldása. 
 

5. A 2019/2020. tanévre tervezett óralátogatások  

 Vezetőségi óralátogatások 

Név/Hónap IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Bittner Teréz  x    x     

Baller Mihályné   x    x    

Kovácsné Nagy Eszter    x   x    

Szekeres Erzsébet     x   x   

           

 
 
 

6. Az intézmény ellenőrzési terve (például) 

 

Vizsgált tevékenység Ellenőrző személy 
Ellenőrzés ideje, 
rendszeressége 

Tanmenetek, munkatervek Tagintézmény vezető Szeptember 15.  

Osztálynapló, adminisztráció tagintézmény-vezető Havonta 

Szakköri naplók, adminisztráció tagintézmény-vezető Havonta 

Pedagógusok munkavégzése tagintézmény-vezető Folyamatos 

Tankönyvrendelés tagintézmény-vezető április 

Bizonyítványok, anyakönyvek tagintézmény-vezető Szeptember, Június 

Oktató-nevelő munka értékelése tagintézmény-vezető Félévente 

Óralátogatás tagintézmény-vezető Folyamatos 
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Iskolai beiratkozás (általános iskola) tagintézmény-vezető Április 

Pedagógiai program tagintézmény-vezető Évente 

Iskolai rendezvények, ünnepségek tagintézmény-vezető Folyamatos 

Tanulók munkájának ellenőrzése Tanítók Folyamatos 

 

IX. A nevelő – oktatómunkához kapcsolódó egyéb tevékenységek 

 
1. Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult; intézményi szervezés vagy 

szakmai szolgáltató/felsőoktatási intézmény szervezésében) 

  Előre nem terveztünk továbbképzéseket, de ha a tanév során adódik olyan, amely helyben 
  van, és hasznosnak ítéljük meg, nem zárkózunk el előle. 
  Baller Mihályné –új kolléganő- vállalta az EFOP-3.2.4. pályázatban kapott notebook  
  használatáért a továbbképzést.  Kréta-e-napló használatának elsajátítására    
  vonatkozó továbbképzésen is részt kíván venni. 
 
 

2. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése, beiskolázási program 

   
  1/  Nagycsoportos óvodásoknak TSMT (Tervezett szenzomotoros tréning )  
    októbertől heti 1 óra az iskolában 
    /Szekeres Erzsébet el is kíséri az iskolába az     
    óvodásokat, majd a foglalkozás végén vissza is kíséri    
    őket az óvodába/ 
 
  2./ Játékos ismerkedés a német nyelvvel nagycsoportosok számára  
    októbertől heti 1 óra az óvodában vagy az iskolában 
    /Bittner Teréz/ 
 
  3/  Mesedélelőtt szervezése nagycsoportosoknak az iskolában 
    2019. október 1-jén 
    / Fejős Lászlóné/ 
 
  4./ Közös egészségnap szervezése óvodával 
    2019. november 
    / védőnő, Fejős Lászlóné/ 
 
 
  5./ Nyílt nap szervezése nagycsoportos szülők számára is 
    /Fejős Lászlóné, tanítók/ november 
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  6./ Közös szülői értekezlet óvodás-iskolás szülők részére, 
tapasztalatcsere az iskolában 
 2019. november 
 /tanítók/ 

 
  7./ TSMT bemutatása a szülőknek-nyílt nap a nagycsoportos óvodásoknak 
    2019. dec. 7.                                                                              
    / Szekeres Erzsébet/ 
 
  8./ Karácsonyi műsor előadása óvodásoknak 
    december 17. 
    /Baller Mihályné/ 
 
  9./ Farsangi projekt- nap –óvodások is  
    2020 február 14.         
    /Fejős Lászlóné, Kovácsné Nagy Eszter/ február 
 
  10./ Iskolás leszek-rajzkiállítás nagycsoportos óvodásoknak az iskolában 
    / Kovácsné Nagy Eszter/  
    február 
    
  11./ Nyílt nap szervezése nagycsoportos szülők számára is 
    /Fejős Lászlóné, tanítók/ november 
 
  12./ Óvodai szülői értekezlet  
    / Fejős Lászlóné/ március 
 
  13./ Iskolakóstoló rendezvény 
    /Fejős Lászlóné, tanítók/ május 
   
   
 

 
 

3. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  

 
  -Az iskolai szociális segítő hetente személyiségfejlesztő és közösségépítő játékos foglalkozásokat szervez a 

  gyerekeknek. 

  - A családsegítővel is személyes kapcsolatban állunk, de szerencsére az iskolánkban nincs szociálisan  

  hátrányos  tanuló, akiknél családsegítő munkáját kellene igénybe venni. 

 

 
4. Pályázatok bemutatása (röviden): típusa, célcsoport, szakmai feladatok, pedagógusok bevonása, stádiuma, 

egyéb információk 

  jelenleg nincs iskolai pályázat 
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5. A témahetek megszervezése 

a) Farsangi témahét 2020. február 10-15. 
 

 
6. Az iskolai sportkör szakmai programja 

  Az iskolában  a Bozsik program keretében fociedzést tart egy külsős segítő. Ahhoz, hogy 

  ez megvalósulhasson, Szekeres Erzsébet a tavalyi tanévben az     

  MLSZ Grassroots programjának  továbbképzésén vett részt. 
 
 
   

7. Az általános iskolák 1-8. évfolyamán, a tanítási év során tervezett színházi, tánc- és cirkuszi előadások, 

komolyzenei hangversenyek, valamint az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának előre tervezhető 

időszakát. 

  Az iskolában 30 tanulónak van színházbérlete, amellyel a tanév során 4 alkalommal a  

  Babits  Mihály Kulturális Központban szervezett előadásokat fogjuk megtekinteni. 

  Előre nem tudjuk a pontos időpontokat. 


