
1 / 26 

 

 

 

 

 

 

MUNKATERV 

2016/2017. TANÉV 

 

 

 

 

ISKOLA: HATOS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

 

 



2 / 26 

 

HELYZETELEMZÉS 

Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma:  26,5 státusz  

Betöltött álláshelyek száma: 26,5 fő   

Betöltetlen álláshelyek száma: 0 fő   

Megjegyzés: Helyettesítő státuszon alkalmazott: 2 fő – Wágner Réka státuszán Bosits-Horváth Csilla 

                  Tancsics Anett státuszán Dohy Adél 

         Megbízási szerződéssel foglalkoztatott: 3 fő – Horváth Zoltán néptánc oktatása 

            Schütz János logopédia  

     /utazó gyógypedagógus hálózat keretében/ 

     Bálint Orsolya kerámiai oktatása  

         Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők: 3 fő – Bálint Orsolya iskolatitkár 1 státuszon 

                 Süveges Péter rendszergazda 0,5 státuszon 

                                                                       Unger Zsuzsanna gyógypedagógiai asszisztens 0,75 státuszon 

       Technikai személyzet: működtető alkalmazásában: 5 fő /takarító 4 fő, portás 1 fő/ 

Pedagógus adatok 

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. 
Bándoliné  

Pájer Éva 
6,5 igazgatóhelyettes  

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

2. Beke Péterné 26 

ÖKO mnk. 

vezetője, 

osztályfőnök 

Pályázati 

csoport 

vezetője 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok 
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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. Benczik Gyuláné 21 osztályfőnök 
szakszervezeti 

elnök 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

4. 
Bodáné 

Szabó Andrea 
25  

énekkar 

vezetése 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

5. Boldizsár Katalin 23,5   

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

6. 
Bosits – Horváth  

Csilla 

20 

gyakornok 
  

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

7. Dohy Adél 23 gyógypedagógus  

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

8. 
Gábrielné 

Balikó Beatrix 
26 

osztályfőnök, 

osztályfőnöki 

mnk.vezetője 

közalkalmazotti 

tanács tagja 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

9. Király Edit 26 

osztályfőnök, 

humán mnk. 

vezetője 

 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

10. 
Kovácsné  

Csákvári Beatrix 
26   

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

11. 
Mathiné 

Tarlacz Erzsébet 
25 

osztályfőnök, 

alsós mnk. 

vezetője 

gyermek-és 

ifj.védelmi 

felelős, 

tankönyvfelelős 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  
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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: 

12. Molnár Krisztina 4 igazgató 
Művészeti 

Iskola vezetője 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

13. Novák Tamás 

12 

rész-

munkaidős 

 

Művészeti 

Iskolában 

társastánc 

oktatása 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

14. 
Potyiné  

Orbán Anikó 
25,5 osztályfőnök  

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

15. Pusztai Fanni 
20 

gyakornok 
 

dráma szakkör 

vezetése 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

16. Pusztai Krisztina 18 

osztályfőnök, 

fejlesztő 

pedagógus 

szaktanácsadó, 

közalkalmazotti 

tanács tagja, 

int.önértékelési 

csoport tagja 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

17. Révi Renáta 25 osztályfőnök  

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

18. 
Rosnerné  

Szabó Andrea 
26,5 

osztályfőnök, reál 

mnk. vezetője 
MÉCS vezetője 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

19. 
Saly Rita 

Veronika 
26 osztályfőnök 

Művészeti 

Iskola tanára 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

20. Somogyi Gabriella 26 

DÖK segítő, 

szabadidő 

szervező 

 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  
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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: 

21. Soós Eszter 26 
testnevelés mnk. 

vezetője 

sportkör 

vezetője 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

22. Stifter Lívia 25,5 osztályfőnök  

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

23. Szabó Eszter 26 osztályfőnök 
szakmai 

segítő/mentor/ 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

24. Szalay Gabriella 26 osztályfőnök könyvtáros 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

25. Takács Csaba 26  
sportkör 

vezetője 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

26. Tancsics Gáborné 25 osztályfőnök  

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

27. 
Zsikláné  

Kovács Csilla 
18 gyógypedagógus 

szaktanácsadó, 

int. 

önértékelési 

csoport tagja 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott feladatok  

 

A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben közreműködő 

pedagógusok névsora, szabadnapja 

Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

1. Pusztai Krisztina 

Tantárgygondozói szakterületek 

(Tanítói szakterület), Kiemelt 

figyelmet igénylő gyermek, tanuló 

nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület 

péntek 
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Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

2. Zsikláné Kovács Csilla 

Tantárgygondozói szakterületek 

(Tanítói szakterület), Kiemelt 

figyelmet igénylő gyermek, tanuló 

nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület 

péntek 

A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

Sorszám Név Szakterület 

1.  Pusztai Fanni  magyar nyelv és irodalom 

 

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 18 1 1 0 3 0 0 

1.b 18 1 3 0 6 1 0 

2.a 14 0 1 0 1 1 0 

2.b 14 1 1 0 1 1 0 

3.a 16 3 0 0 4 0 0 

3.b 13 5 0 0 2 1 0 

4.a 15 2 0 0 0 0 0 

4.b 13 2 2 0 0 0 0 

5.a 17 1 0 0 1 0 0 

5.b 14 3 2 0 0 1 0 

6.a 23 5 2 0 0 0 0 

7.a 19 5 1 1 1 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 

8.a 18 5 1 0 0 0 0 

8.b 16 5 1 0 1 0 0 

Összesen 228 39 15 1 18 5 0 

 

Tárgyi feltételek 

Épületek száma: 2 

Tantermek száma: osztályterem – 14 

        gyógypedagógiai célra használt - 2 

        szaktanterem – 3 

        tornaszoba – 2 

        sportpálya - 2 

Az intézmény infrastruktúrája kiváló feltételeket biztosít oktató-nevelő munkánkhoz, így ennek maximális 

kihasználására kell törekedni. Az alsó tagozaton az osztálylétszámoknak megfelelően kialakításra kerültek 

az osztálytermek, a felső tagozaton pedig megvalósult a szaktantermi rendszer feltétele. A közös tanári 

szoba mellett kialakításra került az alsó tagozatos kollégáknak egy pihenő, hogy minél többet tudjanak a 

diákok között lenni. Az 1-8. évfolyamot érintő mindennapos testnevelés, a néptánc és a társastánc órák 

megvalósítására nem elegendő a két tornaszoba, szükséges lenne a tornaterem biztosítása. A tágas aula, a 

nagy udvar, a két pálya programok, rendezvények és a közösségi élet színterei. Az idei évben a Tudás Fája 

Közalapítvány jóvoltából az udvari játszótér kialakítása is megtörtént. 

A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

A tanév feladatainak megvalósítása érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások tematikájában az 

elmúlt tanévek tapasztalatai alapján kiemelt hangsúllyal szerepel: 

 MEGÚJULÓ TANÁRI SZEREP 

A sikeres iskola és egyben a tanuló olyan pedagógust feltételez, aki tökéletesen bánik a pedagógiai 

munkában rejlő árnyalatokkal. Röviden és tömören: kevesebb erőltetés, több kompromisszum, 

kevesebb büntetés, több dicséret, következetesség, modern infokommunikációs eszközök a 

tanításban, hatékonyabb oktató munka. 
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 MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS 

Előtérbe kell kerülnie a kooperatív órák megtartásának – tanári felkészülés a tanórákon folyó 

differenciált oktatásra – igen fontos eleme a tanításnak. 

A tanévben a vállalkozó pedagógusok a legsikeresebb módszertani újításaiból készíthet egy rövid 

felvételt és megmutathatja a többi kollégáknak is / akár tantestületi megbeszéléseken / 

Ne féljünk egymástól tanulni, hisz olyan sok tehetséges tanárunk van! 

 MEGÚJULÓ HÁZI FELADATOK 

Egy tanévben – főleg a felső tagozaton – évenként legalább 2 alkalommal kapjanak a témazáró a 

témazáró dolgozatokhoz kapcsolódóan projekt munkát. A dolgozatjegybe 30 % erejéig be lehet 

számítani. A legsikeresebbek kerüljenek fel az iskola honlapjára. 

 VERSENYSTRATÉGIAI 

A tanulmányi versenyek az egyik legrégibb és legáltalánosabb módja a tehetséggondozásnak. Egy 

tanárhoz 1-2 versenyeztetett diák tartozzon. / Mentorságot vállal és beszámítható az órakeretébe / . 

A technikai oldalát munkaközösségi szinten ki kell dolgozni. Felelősei: a munkaközösség vezetők. 

 A matematika és más természettudományos ismeretek növelése KULCSKÉRDÉS az oktatásban. A 

hozzánk jövő diákok jelentős része közepes képességű, sokan már az alsó tagozaton jelentős 

lemaradásban vannak.  

Mit tehetünk, mindannyian jól tudjuk! 

- egyénre szabott munka 

- rá kell vennünk, hogy gyakorlással, kitartással sok mindent el lehet érni 

- órai vázlatok 

- felzárkóztató foglalkozások 

 PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 

Alakuljon egy kisebb pályázati munkacsoport /3-4 fő/, akik folyamatosan figyelik a pályázható 

tevékenységeket. 

Vezetőjük: Beke Péterné 

Felelős: igazgató 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 Kiemelt feladat az évben a TANULÓK NYELVTUDÁSÁNAK FEJLESZTÉSE. 

A nyelvoktatás sikere jelentős mértékben a nyelvtanárok felkészültségén múlik. A nyelvtanárok 

adjanak javaslatokat, hogyan lehetne még jobban motiválni a tanulókat. Azt biztosan tudott, hogy a 

frontális oktatással nem lehet már előbbre lépni! Drámai vagy kreatív módszerek használatával 

sokkal erősebb hatás érvényesül. Munkaközösségi munkatervekben szeretnék olvasni róla! 

 Az alsó tagozaton az egész napos iskolai rendszer bevezetésének előkészítése is fontos feladatunk.  

- tapasztalatok gyűjtése 

- kérdőívek készítése 

- hogyan lehet a jelenlegi tantárgyi struktúrába beépíteni 

Felelősök: Marthiné Tarlacz Erzsébet, Révi Renáta 

  igazgató, igazgatóhelyettes 

Határidő: 2017. január vége 

 Iskolánkban magas a hátrányos helyzetű és az SNI tanulók száma. A jó gyakorlatokat tovább kell 

folytatni és keressük az újabb lehetőségeket. 
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Minden logikus, ésszerű újításban partner leszek, ha a pedagógusok nem a kifogásokat keresik, 

hanem azt, hogyan lehet megoldani a problémát. 

 SZÜLŐI KAPCSOLATTARTÁST is át fogjuk gondolni. Minden olyan tevékenységben vállaljanak 

szerepet, ahol van létjogosultsága.  

 A tanulók neveltségi szintjének folyamatos fejlesztése 

Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

a) Az országos mérésből adódó feladatok  

A Mérési Csoport irányításával a munkaközösségeknek többirányú feladati vannak: 

 A 2015. évi országos kompetenciamérés kiértékeléshez kapcsolódó intézkedési terv ütemezett 

feladatainak a megvalósítása a humán, a reál, a fejlesztő és az osztályfőnöki munkaközösségek 

bevonásával. A terv a 6. osztályban 3. szint alatt teljesítő 8. osztályos tanulók fejlesztésére 

vonatkozik. Az intézkedési tervben foglaltak szerint a 8. osztályokban mindent meg kell tenni annak 

érdekében, hogy az érintett tanulók alkalmasak legyenek a középiskolába lépésre. 

 A 6. és 8. évfolyamokon főként a magyar és matematika órák keretében és egyéb tanórán kívüli 

foglalkozásokon (tehetséggondozás, tanulószoba) kiemelt feladatunk minden tanulónk felkészítése a 

szövegértési és matematikai eszköztudás mérésére. A többi tantárgy lehetőségeihez mérten 

kapcsolódjon be a tanulók szövegértési készségeinek és a logikus gondolkodás fejlesztésébe. A 

tanmenetekben „K” betű jelölje azt a tananyagot, ahol az országos kompetenciamérésre is készítjük 

tanulóinkat. 

 Ugyancsak 6. és 8. évfolyamon kerül megszervezésre az írásbeli idegen nyelvi mérés angolból vagy 

németből. Idegen nyelvi órákon hangsúlyosan fejleszteni kell tanulóink idegen nyelvi szövegértési 

készségét a tavalyi tanév tapasztalataira építve. A tanmenetekben „K” betű jelölje azt a tananyagot, 

ahol az idegen nyelvi mérésre is készítjük a tanulókat. 

 

b) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok 

A differenciálás terén elért eredményeinket tovább kell fejleszteni, még magasabb szintre kell 

emelni. Módszertani ismereteink bővítése céljából a differenciálást középpontba helyezve az alsó 

tagozatos, a humán, a reál és a fejlesztő munkaközösségeket bemutató órák, foglalkozások 

megszervezésére kérem, munkaközösségenként a tanév során legalább egy tanóra, foglalkozás 

megszervezésére kerüljön sor.  

A tanulók egyéni sajátosságait figyelembe vevő és a képességfejlesztésre fókuszáló kompetencia 

alapú oktatás fenntartási időszakában szerzett tapasztalatinkat a differenciálás eredményessége 

érdekében hasznosítani kell. De a módszer önmagában nem elég, akkor választjuk jól meg, ha az 

eredményes, ezt a mérések kiértékelése során láthatjuk. 

Emellett a Mérési Csoport közreműködését kérem a tavalyihoz hasonló mérés megszervezéséhez 6. 

és 8. évfolyamon magyarból és matematikából a tanév végén.  

Az egységességgel párhuzamosan a tanulók egyéni adottságaihoz igazodva érvényesülni kell a 

differenciálásnak is. Ez különösen fontos az SNI, BTM, HH-HHH és a tehetséges tanulók 

vonatkozásában. Hatékony megvalósítása érdekében: 

- elő kell mozdítani és fenn kell tartani a tanulói motivációt, aktivitást 
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- előtérbe kell helyezni a tevékenységközpontú tanulást 

- az elsajátítandó ismeretek, a fejlesztendő készségek és a tanulók adottságainak 

függvényében kell a legalkalmasabb módszert kiválasztani  

- a differenciálásnak érvényesülni kell a feladatok kijelölésében, megoldásában, 

ellenőrzésben és értékelésben egyaránt 

c) Alsó-felső tagozatváltás feladatai 

Tanulóink sokszintű képességbeli eltérése továbbra is szükségessé teszi a váltások kezelését. 

 Óvoda-iskola átmenet 

Az 1. osztályosok átmenetét akkor tekintjük eredményesnek, ha sikerül a 

beilleszkedésük és teljesíteni tudják az évfolyam követelményeit. A sikeres beiskolázás 

és a nagycsoportosok felkészítése céljából októbertől havi rendszerességgel 

iskolaelőkészítő foglalkozásokat szervezünk az óvodásoknak. Ezzel párhuzamosan a 

szülőket is felkészítjük az iskolakezdéssel járó feladatokra. Nyílt tanítási napokon 

lehetőséget biztosítunk az 1., a 4. osztályokban és a művészeti iskola tanszakjain 

tanórák megtekintésére. 

 Alsó-felső átmenet 

Az eredményesség érdekében hasznosítani kell a korábbi évek jó gyakorlatait, 

tapasztalatait és az érintett kollégák között legyen rendszeres a kommunikáció. Az 

átmenet folyamán kiemelt figyelmet követel az SNI tanulók nagy aránya. Az idei tanévtől 

megvalósul a tanulásmódszertan beépítése az órarendbe, meg kell tanítani tanulóinkat 

tanulni. A felső tagozatos fejlesztés kiindulópontjának meghatározásához javaslom a 4. 

osztályos év végi felmérőket 5. osztály 2. hetében megíratni magyarból és 

matematikából. Az 5. osztályosok átmenete mellett a II. félévtől elő kell készíteni a 4. 

osztályosok tagozatváltását. A leendő osztályfőnökök, magyart és matematikát 

tanítóknak lehetőséget kell teremteni az ismerkedésre, a tapasztalatok átadására. 

 Középiskolai átmenet 

Az I. félév során az írásbeli felvételi vizsgára készülő tanulók a tehetséggondozás 

keretében kapnak felkészítést magyarból és matematikából. A sikeres átmenet 

érdekében feladatunk, hogy minden tanuló olyan alapokat kapjon, ami feltétele a további 

ismeretszerzésnek, a középiskolai helytállásnak. Ezért kiemelten fontos a 2015. évi 

kompetenciaméréshez kapcsolódó intézkedési tervben foglaltak megvalósítása a 

munkaközösségek aktív közreműködésével 

 

d) Intézményi önértékelésből adódó teendők 

Feladataink az intézményi önértékeléshez kapcsolódó elvárások értékelése kapcsán: évente értékelni 

kell a következő elvárásokat: 

 Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek 

terveivel. 

 A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 

 A pedagógiai programok és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott 

értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető. 

 A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatos a visszacsatolás a tanulónak és szüleinek. 
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 Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális 

helyzetéről. 

 A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

 Nyilvántartják és elemzik az az intézményi eseményeket: kompetenciamérések, tanév végi 

eredmények (tantárgyra 2 évre vonatkozóan) versenyeredmények (országos, megyei, tantestületi, 

települési szinten), továbbtanulási mutatók, vizsgaeredmények, elismerések, lemorzsolódási 

mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók), elégedettségmérés eredményei, neveltségi 

mutatók, stb. 

 A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. Munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg. 

 Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretkehez való hozzáférés. 

 Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (szóbeli, papíralapú, digitális 

információátadás). 

 A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, fejlesztik. 

 Az intézmény rendszeresen felméri a PP megvalósulásához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi 

a hiányokat a fenntartó felé. 

 Az intézmény felméri és reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás 

szükségleteiről. 

 A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat időben jelzi a 

fenntartó számára. 

 

e) Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés 

Nevelő munkánk kiemelt területe. Alapfeladatunk tanulóink viselkedéskultúrájának helyes irányú 

formálása. A tanulók többsége a családban elsajátítja az alapvető illemszabályokat, 

viselkedésszabályokat. Azonban tanulóink kis hányadánál ez nem történik meg. Ezért hangsúlyosan 

kell vele foglalkoznunk és az osztályfőnöki órákon is kiemelt szerepet kell kapnia. Osztályfőnöki 

órákon a tanév elején és a tanév folyamán több alkalommal kell foglalkozni a Házirendbe 

foglaltakkal, nem szabad hagyni a szabályok betartásának fellazulását. Itt a nevelőtestülettől az 

egységességet kérem: ha mindenki hangsúlyt helyez a szabályok betartására, akkor javulás 

várható. A Házirendben leírtak szerint szigorúbban meg kell követelni a hiányzások igazolását és 

annak adminisztrálását. Igazolatlan hiányzás esetén rögtön fel kell venni a kapcsolatot a szülőkkel 

és jelezni az iskolavezetés felé (10, 30, 50 órát meghaladóan). 

Örvendetes, hogy minden felsős osztályfőnök is élt a társosztályfőnöki lehetőséggel. Remélhetőleg 

megkönnyíti nevelőmunkánkat összetartóbb osztályközösségek kialakításával és a magatartási 

problémák csökkenésével. 

 

 

Minden osztályfőnök törekedjen osztályfőnöki szerepének megerősítésére, és a közösen 

megfogalmazott elvárásaink egységes, következetes betartására: 
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- Egészséges életmódra nevelés 

Napi munkánk során elő kell segíteni az egészséges életmódra nevelést. A család mellett 

nagy szerepünk van a helyes táplálkozási szokások és a rendszeres testmozgás iránti igény 

kialakításában, a káros szenvedélyek és függőségek elutasításában. Ki kell használni a 

védőnői és a Gyermekjóléti Szolgálat támogatását. 

- Környezettudatosságra nevelés 

Az ÖKOiskola cím megtartása érdekében tovább kell folytatni e területen munkánkat, be kell 

adnunk a pályázatot. 

Minden szakterület helyi tantervében megtalálhatók a fenntarthatóságra nevelést célzó 

elemek, ennek alapján a tanmenetekben továbbra is kerüljenek jelölésre a 

környezettudatosságra nevelést támogató tananyagrészek.  

Az ÖKO szemlélet formálást segítő tanórán kívüli tevékenységek kapcsán a jövőben 

fontosnak tartanám, hogy egy-egy programon túlmenően is törekednének tanulóink a 

szemétmentes, tiszta iskolai környezet fenntartására! A szemléletformálás hosszú folyamat 

ugyan, de ÖKOiskola lévén nem engedhetjük meg a környezetet károsító nemtörődöm 

módon szemetelő viselkedést. Az ÖKOszemlélet formálása kapcsán ezt kiemelt feladatként 

javaslom kezelni. 

A TANÉV HELYI RENDJE  

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont 
résztvevők, 

feladatok 

1. 

Nevelési értekezlet – őszi 

Téma: „Tegyünk együtt a 

biztonságért” projekt 

keretében - Az internet 

veszélyei  

előadó: Németh Zsolt 

alezredes 

igazgató 
2016. október 15. 

8:00 
nevelőtestület 

2. 
Tantestületi kirándulás 

/Bécs/ 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

2016. október 24. 

7:00 – 21:00 

alkalmazotti 

közösség /46 fő/ 

3. 

Nevelési értekezlet – tavaszi 

Téma: Az egész napos 

iskola 

/szervezés alatt/ 

igazgató 2017. március nevelőtestület 
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4. 
10. HATOSfogat Művészeti 

Fesztivál 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

Művészeti Iskola tanárai 

2017. április 28. 

a fesztiválra 

jelentkező iskolák, 

pedagógusok, 

meghívott vendégek 

5. DÖK NAP: Farsang diákönkormányzat 2017. február 3. 
az iskola tanulói, 

pedagógusai 

 

 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap:     2016. szeptember 1.  

Utolsó nap:  2017. június 15. 

A szorgalmi időszak első féléve 2016. szeptember 1 -től 2017.január 20 -ig tart. Az első féléves tanulmányi 

előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2017. január 27 -én tájékoztatjuk a félévi értesítő által.    

A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2016. november 2 – november 4. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28. 

A szünet utáni első tanítási nap: november 7. 

Téli szünet: 2016. december 22 – 2017. január 2. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. 

A szünet utáni első tanítási nap: január 3. 

Tavaszi szünet: 2017. április 13 – 18. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 12. 

A szünet utáni első tanítási nap: április 19. 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában: 

2016. november 1. 

2017. március 15.  

2017. május 1.  

2017. június 5. 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:  

2016. október 15. – 2016. október 31. helyett – szervezett program / Nevelési értekezlet / 
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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 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) Pusztai Fanni, Szabó 

Eszter 

2016. 

október 6. 

13:00 

2. 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 23.) FM DASZK Vépi 

Köziskolája 

2016. 

október 21. 

10:00 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) 

8. osztályok 

osztályfőnökei- 

Gábrielné Balikó 

Beatrix, Rosnerné 

Szabó Andrea 

osztályfőnö

ki órák 

4. 
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 15.) 

Pusztai Fanni 
Szabó Eszter 

Bodáné Szabó 
Andrea 

Horváth Zoltán 

2017. 

március 14. 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) 

8. osztályok 

osztályfőnökei- 

Gábrielné Balikó 

Beatrix, Rosnerné 

Szabó Andrea 

osztályfőnö

ki órák 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) Saly Rita Veronika 

2017. 

június 2. 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. JÁTSZÓTÉR avató 
igazgató 

Szülői Közösség 

2016. 

szeptem-

ber 30. 

11:00 

2. Karácsonyi ünnepség 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

Tudás Fája 

Közalapítvány 

2016. 

december 

21. 17:00 
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sz. esemény / téma felelős időpont 

3. Költészet napja 
Pusztai Fanni 

Somogyi Gabriella 

2017. 

április 11. 

4. 10. HATOSfogat Művészeti Fesztivál 
igazgató 

igazgatóhelyettes 

2017. 

április 28. 

8:00-16:00 

5. Takács János Labdarúgó Emléktorna Takács Csaba 
2017. 

május  

6. Gyereknap Szülői Közösség 
2017. 

május 27. 

7. Művészeti Iskola Záró rendezvénye 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

Művészeti Iskola 

tanárai 

2017. 

június 9. 

8. Tanévzáró ünnepély, ballagás 
igazgató 

igazgatóhelyettes 

2017. 

június 17. 

9:00 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2016. 

augusztus 31. 
Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2016. 

szeptember 7. 
Vezetőségi értekezlet igazgató 

2016.  

október 12. 
Vezetőségi értekezlet igazgató 

2016. 

november 10. 
Nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2016. 

december 7. 
Vezetőségi értekezlet igazgató 

2017.  

január 4. 
Vezetőségi értekezlet igazgató 

2017.  

január 23. 
Félévi osztályozó értekezlet igazgató 



16 / 26 

időpont esemény / téma felelős 

2017. 

február 2. 
Félévi nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2017.  

március 1. 
Vezetőségi értekezlet igazgató 

2017.  

április 6. 
Nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2017. 

május 3. 
Vezetőségi értekezlet igazgató 

2017. 

június 1. 
Nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2017. 

június 12. 
Év végi osztályozó értekezlet igazgató 

2017. 

június 27. 
Év végi nevelőtestületi értekezlet igazgató 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

2016. 

szeptember 5. 

17:00 

Év eleji - 1.osztályok szülői értekezlete 
Tancsics Gáborné 

Pusztai Krisztina 

2016. 

szeptember 8. 

16:30 

Év eleji -  2.-8. osztályok szülői értekezlete osztályfőnökök 

2017.  

február 9.  

16:30 

Félévi – 1.-8. osztályok szülői értekezlete osztályfőnökök 

2016. 

november 10. 

16:30 – 18:00 

Fogadóóra minden pedagógus 

2017.  

március 2. 

16:30 – 18:00 

Fogadóóra minden pedagógus 
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időpont esemény / téma felelős 

2017.  

május 4. 

16:30 – 18:00 

Fogadóóra minden pedagógus 

minden hétfő 

8:00 – 11:00 
Igazgatói fogadóóra igazgató 

minden hétfő  

14:00 – 16:00 
Igazgatóhelyettesi fogadóóra igazgatóhelyettes 

hétfő 8:00 – 

12:00 

szerda 12:00 

– 16:00 

Titkársági fogadóóra iskolatitkár 

Tervezett versenyek, mérések és vizsgák  

Versenyek rendje, ideje 

Az iskolában a munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek: 

Alsó tagozatos munkaközösség:  

 Házi mesemondó verseny 

 Kistérségi verseny 4. osztályosoknak /Rum/ 

 Zrínyi matematika verseny 

 Házi versmondó verseny 

 Házi tanulmányi versenyek / magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret / 

Humán munkaközösség: 

 Saját idegen nyelvi verseny szervezése tavasszal / angol és német nyelven / 

 Költészet Napja alkalmából rendezett szavalóverseny 

 Levelezőversenyek 

 Kálti Márk Történelem verseny 

 celldömölki és tanakajdi versmondó verseny 

 Szépkiejtési és helyesírási verseny 

Testnevelés munkaközösség: 

 Nagy Sportágválasztó 

 Családi Mozgásfesztivál 

 Diákolimpia / labdarúgás, atlétika / 

 „Gyalogkakukk” Bolyai Atlétika Kupa 

 Bozsik labdarúgó torna 
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 Labdarúgó diákolimpiák II-IV. korcsoport 

 Takács János Emléktorna 

 Dobd a kosárba! jamboree 

 Házibajnokság  

Reál munkaközösség: 

 Bolyai Matematika Csapatverseny 

 MOZAIK Internetes Tanulmányi Verseny fizika / folyamatos 

 Megyei Közlekedésbiztonsági Verseny    

 Múzeumpedagógiai foglalkozások / folyamatos 

 Közlekedésbiztonsági Verseny 

 Edelman természettudományi verseny 

 K&H Bank Vigyázz! Kész! Pénz! verseny 

 Alapműveleti Matematikaverseny iskolai forduló 

 Herman Ottó Országos Természetismereti Verseny / folyamatos 

 Rumi Rajki István Komplex Verseny 

 Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny /  iskolai forduló 

 Zrínyi-H-Multimédia Informatika Verseny 

 Öveges Verseny 

 Teleki Pál Földrajz Verseny 

 Zrínyi Matematikaverseny 

 Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny / iskolai forduló  

 Alapműveleti Matematikaverseny megyei forduló 

 Kismenedzser verseny 

 VÍZ – témahét / Fenntarthatósági Projekt 

 Bechtold István Természetismereti Verseny 

 Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny / megyei forduló 

 Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny / megyei forduló 

 Eötvös Loránd Fizika Verseny 

 „Ma kerékpárral, holnap autóval” - Közlekedési-, Katasztrófavédelmi- és Elsősegély Verseny 

 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Kálti Márk Történelem 

verseny 
5-8. Szalay Gabriella 

a felső tagozaton 

minden évfolyamon 

íratjuk, de csak a 

legjobbakat küldjük 

tovább – Tudás Fája 

Közalapítvány fizeti 

Zrínyi matematika 

verseny 
3.-8.  

matematikát tanító 

pedagógusok 
tanulók fizetik 
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Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Kistérségi tanulmányi 

verseny - Rum 
4. 

Benczik Gyuláné, Stifter 

Lívia 
ingyenes 

MOZAIK Internetes 

Tanulmányi verseny 

fizika 

7.,8. Soós Eszter 
Tudás Fája 

Közalapítvány fizeti 

Edelman 

természettudományi 

verseny 

5-8.  Beke Péterné ingyenes 

Herman Ottó Országos 

Természetismereti 

verseny 

5-8. Beke Péterné ingyenes 

Rumi Rajki István 

Komplex verseny 
4. és 8. osztály tanító pedagógusok ingyenes 

Öveges verseny 

Eötvös Lóránd Fizika 

verseny 

7.,8.o Soós Eszter 
Tudás Fája 

Közalapítvány 

Bechtold István 

Természetismereti 

verseny 

5.,6. o Beke Péterné ingyenes 

Kaán Károly Országos 

Természet és 

Környezetismereti 

verseny  

6.o Beke Péterné 
Tudás Fája 

Közalapítvány 

Alapműveleti Matematika 

verseny megyei forduló 
5-8.o 

Somogyi Gabriella 

Rosnerné Szabó 

Andrea 

ingyenes 

Országos angol nyelvi 

verseny 

8.o 

Eredics Izabell 
Gábrielné Balikó Beatix 

Tudás Fája 

Közalapítvány 

Alapfokú Nyelvvizsga 

angolból 
8.o Gábrielné Balikó Beatix 

Tudás Fája 

Közalapítvány 

Tanulmányok alatti vizsgák ideje 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a 

tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (augusztus utolsó hete) 

 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó értekezlet előtti héten) 

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

 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 
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Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

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

 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés (ha tervezi az iskola) a szakmai munkaközösségek által 

kialakított mérőeszközök segítségével 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 

b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2016. december 2. 

Felelős: 1. évf. osztályfőnökei , fejlesztő munkaközösség: Pusztai Krisztina 

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

Határidő: 2017. május 24. / Adatszolgáltatás: 2016.  november 25./ 

Felelős: MÉCS tagjai 

d) Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon 

Határidő: 2017. május 17. / Adatszolgáltatás: 2016. november 25. / 

Felelős: MÉCS tagjai, Király Edit, Gábrielné Balikó Beatrix, Bosits-Horváth Csilla  

 

 A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 5.-8. évfolyamokon a vizsgálatok elvégzése 
Soós Eszter 

Takács Csaba 

2017. 01.09-

04.30. 

2. 
a mérés eredményeinek feltöltése a NETFIT 

informatikai rendszerbe 

Soós Eszter 

Takács Csaba 
2017. 06. 01. 

SZAKMAI FELADATOK 

A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok – az idei tanévben nincs 

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 

1. 
Pusztai Fanni minősítő vizsgára történő 

jelentkeztetése 
igazgató 

2016. 

szeptember 

20. 

2. Szakmai segítő /mentor/ kijelölése igazgató 
2016. 

szeptember 
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30. 

3. Gyakornoki program elkészítése Szabó Eszter 
2016. 

október 30. 

4.  Konzultációk, óralátogatások  
Szabó Eszter 

Pusztai Fanni 

folyamatosa

n 

5. 
Gyakornok támogatása, segítése szakmai 

anyagokkal 
munkatársak 

folyamatosa

n 

6. „Jó gyakorlat” megosztása munkatársak 
folyamatosa

n 

7. Gyakornok értékelése Szabó Eszter havonta 

8.  Gyakornok – Pusztai Fanni - minősítése OH 2017. május 

 

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2016/2017. tanév rendjéről szóló 

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szabályozza.  

A továbbtanulásért felelős kollégák: Gábrielné Balikó Beatrix, Rosnerné szabó Andrea 

rendszeresen ellenőrzik a határidők pontos betartását. 

A nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás 

ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 

A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az osztályfőnöki és az 

egyes szaktárgyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai program). 

A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő, illetve más egyéb 

foglalkozásokra (tantárgyfelosztás).   

Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntéseinek és 

iránymutatásai szerint az illetékes kormányhivatal által meghatározott időpontban történik.  

Az előkészítésért felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, Benczik Gyuláné, Stifter Lívia 

feladat / esemény felelős határidő 

Szülők tájékoztatása az iskola Pedagógiai 

Programjáról, az iskola épületének bemutatása 

Iskola előkészítő foglalkozás   

igazgató 

Benczik 
Gyuláné 

Stifter Lívia 

2016. november  

Iskola előkészítő foglalkozás 
szülők részvételével 

Benczik 
Gyuláné 

Stifter Lívia 

2016. december 

Szülők tájékoztatása az egész napos iskolai    igazgató 2017. február 
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feladat / esemény felelős határidő 

rendszer megismertetése, bevezetésének 

előkészítése 

Iskola előkészítő foglalkozás 

leendő elsős 

pedagógusok 

Nyílt tanítási nap az 1. és a 4. osztályokban 

Pusztai 
Krisztina 
Tancsics 
Gáborné 

leendő elsős 
pedagógusok 

2017. március 

Betekintés a Művészeti Iskola foglalkozásaiba 

Novák 
Tamás, Saly 
Rita, Bálint 

Orsolya 

2017. április 

Szülői értekezlet  

Tájékoztatás a beiratkozással kapcsolatos 

tudnivalókról 

igazgató 2017. április eleje 

1. osztályosok beiratkozása 

igazgató 
igazgatóhe-

lyettes 
iskolatitkár 

2017. április 

 

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való 

kapcsolatteremtő munka, valamint az iskolai honlap híradásai.    

Pályázatokból adódó szakmai feladatok  

 feladat / esemény felelős határidő 

Folyamatban lévő 

projektek 
-   

Fenntartási időszakban 

lévő projektek 
-   

Benyújtásra tervezett 

pályázatok 

Ökoiskola Cím megújító 

pályázat 

Igazgató-

helyettes 

2016. 

szeptem

ber 30. 

 ERASMUS + pályázat beadása 

igazgató 

igazgató-

helyettes 

Gábrielné 

Balikó 

Beatrix 

Király Edit 

2017. 

március 
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INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

Iskola és családi ház kapcsolata 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

Az osztályfőnöki munkatervben kerülnek meghatározásra a szülőkkel tervezett közös programok, a tanév 

során legalább egy program. 

 közös sport 

 advent, karácsonyi délután 

 anyák napja 

 szalonnasütés 

 kerékpártúra 

A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás 

 A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

 városi rendezvényekhez műsor biztosítása 

 városi rendezvényeken való részvétel 

 együttműködés folyamatosan 
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Egyéb kapcsolatok 

 A Fejlesztő Munkaközösség kérésére a Regionális Tanítói Konferencia helyszíne az idei tanévben a 

mi iskolánk legyen. A konferencia várható időpontja előreláthatóan 2017. május vége. 

 Az iskolát támogató Tudás Fája Közalapítvánnyal való együttműködés 

A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT EGYÉB TERÜLETEK 

 Szakkörök  
Csoportok szám:   9 
Óraszám:    9 
 

 
Szakkör 

 

 
Vezető 

 
Résztvevők 

 
Óraszám 

 

Dráma Pusztai Fanni 1 – 8. o. 1 óra 
 

Informatika Beke Péterné 2. A, 2. B 
5 – 8. o. 

0,5 óra 
1 óra 
 

Angol nyelv Gábrielné 
Gábrielné 
Gábrielné 

1. A, 1. B 
2. A, 2. B 
7 – 8. o. 

1 óra 
1 óra 
1,5 óra  
 

Német nyelv Révi Renáta 
Révi Renáta 

1. A, 1. B 
2. A, 2. B 

1 óra 
1 óra 
 

Énekkar Bodáné Szabó Andrea 2 – 7. o.  1 óra 
szerda 7. órában 

 A témahetek megszervezése 
Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett témahetek közül iskolánk a 
fenntarthatóság-környezettudatosság témahetet / 2017. 04. 24-04.28. / választotta. 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A Hatos Ferenc Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 70.§ (2) bekezdése c) pontja alapján, a 2016 év augusztus hó 31. napján tartott 

értekezletén a nevelési-oktatási intézmény 2016/2017. tanévre vonatkozó munkatervét elfogadta. 

 

Kelt: Vép, 2016. szeptember 19. 

 

............................................. 

Molnár Krisztina 

intézményvezető 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők 

aláírása.) 

 

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016/2017. tanévre vonatkozó munkatervét a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a fenntartó, az iskolaszék, az iskolai szülői 

szervezet/közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai 

diákönkormányzat véleményezte. 

 

Kelt: Vép, 2016. szeptember 19. 

 

. 

............................................ 

Bándoliné Pájer Éva 

intézményi tanács képviselője 

 

............................................. 

Eredicsné Horváth Lenke 

szülői szervezet (közösség) képviselője 

 

............................................. 

név 

iskolaszék képviselője 

 

 

............................................. 

Szijártó Dorka 

diákönkormányzat képviselője 

 

 

………………………………………… 

Fodor István 

tankerületi igazgató 
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MELLÉKLETEK 

Munkaközösségek munkaterve 

Programnaptár 

Diákolimpiai részvétel 

 

 

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 oktatásért felelős miniszteri rendelet 

A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet 

 





Sportág Korcsoport Nem

célkitűzés (körzeti 

döntő, megyei 

döntő, OED, OD)

Tervezett utiköltség Tervezett étkezési költség

Tervezett 

költség 

összesen

MDSZ saját rendezésében 

megvalósuló Diákolimpiai versenyek

Asztalitenisz

Atlétika 

Pályabajnokság III. fiú csapat megyei 4000 4000

III. leány  csapatmegyei 4000 4000

III-IV.  fiú, leány egyénimegyei 4000 4000

Mezei futás III-IV. fiú, leány megyei 8000 8000

Floorball (kispályás)

Játékos sportverseny

Kézilabda

Kis iskolák sportversenye

Atlétika 

Kézilabda (lány)

Labdarúgás (fiú)

Kosárlabda

Labdarúgás II. fiú megyei 10000 10000

III. fiú megyei 10000 10000

IV. leány  megyei 10000 10000

Teremlabdarúgás

Röplabda

Torna

Úszás

Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia

Szakszövetségek közreműködésével 

megvalósuló Diákolimpiai versenyek

Aerobik

Alpesi sí

Birkózás

Evezés

Falmászás

Floorball (unihoki és nagypályás)

Gumiasztal

Gyorsasági görkorcsolya

Judo

Karate (WKF, Ippon Shobu, Kyokushin)

Kerékpár (BMX, MTB, országúti)

Kosárlabda B33

Kötélugró

Lábtoll

Ökölvívás

Ritmikus gimnasztika

Rögbi 7's

Rövidpályás gyorskorcsolya

Sakk

Sportlövő

Strandlabdarúgás

Súlyemelés

Tájfutás

Táncsport

Tollaslabda

Ultimate frizbi

Úszás

Vívás (tőr, párbajtőr, kard)

Vizilabda- sulipóló

Munkaterv melléklet: Magyar Diákolimpiai részvétel tervezése



Összesen: 50000 0 50000

Megj: A táblázat az induló korcsoportoknak, nemeknek megfelelően sorok beszúrásával bővítendő



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

TANTÁRGYFELOSZTÁS 

2016/2017. 
 

PEDAGÓGUS 

NEVE, 

VÉGZETTSÉGE 

 

  

TANTÁRGY 

 

ÓRASZÁMA 

csoport/osztály 

 

ÖSSZESEN 

 

Saly Rita Veronika 

rajz-biológia szakos 

általános iskolai tanár 

 

 

 

 

 

Képző –és iparművészeti ág 

Környezet – és kézműves kultúra 

tanszakon: 

Főtárgy: Grafika és festészet alapjai 

A/1-A/3 

 

Kötelező tárgy: Vizuális alkotó   

gyakorlat 

 

Kötelezően választható tárgy: 

Környezet és kézműves kultúra 

műhelygyakorlat A/4-től 

 

 

1.csoport 

A/1.,A/2 

2.csoport 

      A/2.,A/3 

3.csoport 

A/4.,A/5.,A/6,T/2 

 

 

 

1.csoport 2 óra 

2.csoport 2 óra 

3.csoport 2 óra 

 

6 óra / hét 

 

2 óra 

 

 

 

 

2.óra 

 

 

 

2 óra 

 

Bálint Orsolya 

rajz-biológia szakos 

általános iskolai tanár 

/óraadó/ 

Képző –és iparművészeti ág 

Környezet – és kézműves kultúra 

tanszakon: 

Főtárgy: Grafika és festészet alapjai  

 

 

Kötelező tárgy: Vizuális alkotó 

gyakorlat 

 

Kötelezően választható tárgy: 

Szobrászat és kerámia 

műhelygyakorlat A/4-től 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.óra 

 

 

 

 

 

 

 

2.óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.óra 

 

 

 

 

 

1.csoport 2 óra 

2.csoport 2 óra 

3.csoport 2 óra 

 

6 óra / hét 



 

Novák Tamás 

táncpedagógus 

 

 

 

 

Táncművészeti ág 

Társastánc tanszakon: 

 

Főtárgy: Társastánc 

 

Kötelező tárgy: Klasszikus balett 

                            

 

 

 

4.csoport 

A/1.-A/2 

 

5.csoport 

A/2. 

 

6.csoport 

A/3-A/4. 

 

 

4.csoport 4 óra 

5.csoport 4 óra 

6.csoport 4 óra 

 

12 óra / hét 

3 óra 3 óra 3 óra 

1.óra 1 óra           1.óra 

                                          Összesen: 24 óra 

Vép, 2016. szeptember 1.                      Molnár Krisztina 

                     igazgató 
            



 

 

 

 

 

 

MUNKATERV 

 
 

Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

2016/2017. tanév 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vép, 2016. szeptember 2.     Készítette: Molnár Krisztina 

                                igazgató 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Az alapfokú művészeti iskola statisztikai adatai 

 

 

Tanulólétszám:         64 fő 

 

Egy tanszakon tanul: 62 fő 

Két tanszakon tanul:    2 fő 

 

Hátrányos helyzetű:    8 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű:   3 fő 

 

Csoportok száma: 6 

 

 

Tanszakok: Képző-és iparművészeti ág –  

Környezet és kézműves kultúra tanszak: 3 csoport 

  Táncművészeti ág – 

Társastánc tanszak:      3 csoport 

 

 

Pedagógusok: 

3 fő 

- Saly Rita Veronika – rajz-biológia szakos általános iskolai tanár 

- Novák Tamás    - táncpedagógus 

- Bálint Orsolya        - rajz-biológia szakos általános iskolai tanár / óraadó / 

 

 

2. Tanszakok megoszlása 

 

 

 

Tanszak 

 

 

Csoportszám 

 

Csoport 

létszám 

 

Művészeti 

osztályfok 

 

Csoportvezető 

Környezet és 

kézműves 

kultúra 

1.cs. 9 fő A/1. 

A/2. 

Saly Rita 

Bálint Orsolya 

Környezet és 

kézműves 

kultúra 

2.cs. 8 fő A/2. 

A/3. 

Saly Rita  

Bálint Orsolya 

Környezet és 

kézműves 

kultúra 

3.cs. 13 fő A/4. 

A/5. 

A/6. 

T/2. 

Saly Rita 

Bálin Orsolya  

Társastánc 4.cs. 8 fő A/1. Novák Tamás 

Társastánc 5.cs. 13 fő A/2. Novák Tamás 

Társastánc 6.cs. 13 fő A/3. 

A/4. 

Novák Tamás 

 

Összesen: 

 

 

6 csoport 

 

64 fő 

Mindkettőre:2 

  



 

3. Művészeti évfolyamok megoszlása 

 

 

Évfolyam 

 

Tanszak 

Alapfok 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Továbbképző 

7. 

 

összesen 

Környezet 

és 

kézműves 

kultúra 

5 7 5 7 2 2 2 30 

Társastánc 8 

 

 

14 4 8 0 0 0 34 

 

Összesen: 

 

 

13 

 

21 

 

9 

 

15 

 

2 

 

2 

 

2 

 

64 

 

 

 

 

4. Évfolyamok megoszlása 

 

 

Évfolyam 

 

Tanszak 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

összesen 

Környezet 

és 

kézműves 

kultúra 

3 2 9 8 3 2 0 2 30 

Társastánc 7 

 

 

11 6 5 4 1 0 0 34 

 

Összesen: 

 

 

10 

 

13 

 

15 

 

13 

 

7 

 

3 

 

0 

 

2 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Az alapfokú művészetoktatás céljai, alapelvei, feladatai 

 

Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja írja elő a fejlesztési követelményeket, 

oktatás feladatait. 

 

Alapelveink: 

- célunk a tehetséggondozás- egyéni képességek, életkori sajátosságok 

figyelembevételével 

- szociokultúrális hátrányok csökkentése, kompenzálása 

- esélyegyenlőségek biztosítása 

- intelligencia fejlesztése: értelmi, érzelmi, valamint lelki egyensúly 

- helyes magatartási szokások kialakítása 

- alkotásvágy felkeltése 

- a munka megbecsülése, élvezete 

- művészetek élményének, élvezetének biztosítása 

 

 

 

Feladataink: 

- többirányú művészeti alapképzés 

- játékos, élményszerű alkotómunka 

- kreativitást fejlesztő tevékenykedtetés 

- esztétikai érzékenységre, nyitottságra nevelés 

- erkölcsi fogékonyság, nyitottság kialakítása 

- önművelésre, önértékelésre nevelés 

- továbbtanulási választék lehetőségének bővítése 

 

 

 

6. Az alapfokú művészeti iskola közösségteremtő tevékenysége 

 

- bizalom légkörének megteremtése 

- egymás megismerése, elfogadása, segítése 

- társas kapcsolatok építése 

- kommunikációs készség fejlesztése 

- helyes önismeret kialakítása 

- empatikus képességek fejlesztése 

 

 

 

7. Kapcsolat a szülőkkel 

 

- évente 2 szülői értekezlet 

- nyílt nap szervezése 

- kiállítás a szülők számára is 

- félévi, év végi művészeti bemutatók 

 

 

 



 

8. Eseménynaptár 

 

  

Szeptember 

 

Pótbeiratkozás 

Szülői értekezlet  

Tanszakok szervezése 

Anyagok beszerzése 

Új technikák bevezetése /kézműves/ 

 

Mobilitás Hét – rajzverseny 

 

Zrínyi Miklós halálának és a szigetvári 

csatának 450.évf.aklalmából rajzverseny 

 

Társastáncosok fellépése: dr Zmertych Aurél 

Gondozási Központ avatása, városi 

rendezvények 

 

Október 

 

Adminisztrációk ellenőrzése 

Pályázati lehetőségek megkeresése 

ÖKO fal folyamatos díszítése, ÖKÖ 

rajzverseny szervezése 

 
 

Rajzpályázatok folyamatosan 

 

November 

 

ŐSZI KIÁLLÍTÁS – aula, csoportonként 

 

 

 

December 

 

Karácsonyi kézműves délután 

 

Karácsonyi műsorban részvétel 

 

Pályázatok 

 

Január 

 

Félév zárása, félévi vizsga, statisztikák, 

bizonyítványok 

Kiállítás a félévi munkákból –  

TÉLI KIÁLLÍTÁS 

 

Félévi záró rendezvény 
 

 



Február 

 

Farsangi rendezvényen való szereplés  

   

ÖKO programokba kapcsolódás 

 

II.TÁNCest szervezése, lebonyolítása – 

Szülői Közösség 

 

 

Március 

 

Pályázatok 

 

Új tanszak szervezése /Dráma színjáték/ 

 

Kapcsolódás a Témahéthez /Fenntarthatóság, 

környezettudatosság/ 

 

Április 

 

TAVASZI KIÁLLÍTÁS – aula 

Pályázatok, táncversenyek 

 

Költészet napi rajzverseny 

 

Nyílt nap: - vépi óvodások és szüleiknek 

                 - pecöli, bozzai óvodásoknak és       

szüleiknek  

 

10.  HATOSfogat Művészeti Fesztivál 

megszervezése, lebonyolítása 

 

     

                              Május 

 

 

 

 

„Ez vagyok én”- Szijártó Dorka önálló 

kiállítása 

 

 

                                        

Június 

 

Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 

rajzverseny szervezése 

 

A Művészeti Iskola Záró rendezvénye 

Évzáró vizsgaelőadás 

 

Bekapcsolódás a Hatos Tábor programjaiba 

 

 

Tanévzárás (naplók, anyakönyvek, 

bizonyítványok, statisztikák) 

Beiratkozás a 2017/2018-as tanévre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                         

                   ALSÓ  TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG 

                                        m u n k a t e r v e 

                                             2016/2017 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

                                                                                  Készítette: Marthiné Tarlacz Erzsébet 

                                                                                                        munkaközösség-vezető 

                                                           



 

MŰKÖDÉSI  FELTÉTELEK: 

 

TÁRGYI   FELTÉTELEK: 

Az új tanév beindításához adottak voltak a tárgyi feltételek az alsó tagozaton. Nyolc 

tanteremben folyik az oktatás. Minden tanteremben folyamatosan beszerelésre kerül egy-egy 

asztali számítógép. Három digitális tábla segíti még az oktató-nevelő munkát.  Négy napközis 

csoport számára alakítottunk ki csoportszobákat. Udvarunkon folyamatban van egy játszótér 

kialakítása. A testnevelőktől labdákat kapott minden napközis csoport. 

SZEMÉLYI  FELTÉTELEK : 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI: 

Tancsics Gáborné  1. a osztályfőnök 

Pusztai Krisztina 1. b osztályfőnök 

Marthiné Tarlacz Erzsébet 2. a osztályfőnök 

Szabó Eszter 2. b osztályfőnök 

Potyiné Orbán Anikó  3. a osztályfőnök 

Révi Renáta 3. b osztályfőnök 

Stifter Lívia 4. a osztályfőnök 

Benczik Gyuláné 4. b osztályfőnök 

Kovácsné Csákvári Beatrix napközis csoportvezető 

Boldizsár Katalin napközis csoportvezető 

 

ELŐZŐ ÉV TAPASZTALATAI: 

Az alsó tagozaton a tavalyi tanévben nyolc osztály folytatta tanulmányait. Örvendetes, hogy 

ebben a tanévben ismét két első osztály indulhatott, viszonylag magas létszámmal, 18-18 

fővel. A nyár során két tanuló távozott, de helyettük két tanuló beiratkozott az alsó tagozaton. 

Létszámunk növekedett, mivel több első osztályos érkezett, mint 4. osztályosunk volt.  

Pótvizsgára egy tanulónk bukott, de sikerült teljesítenie a követelményeket, így 

továbbléphetett 3. osztályba. A tanév végi felméréseket minden pedagógus kiértékelte és 



levonta a konzekvenciákat, hogy az idei tanévben milyen területekre kell hangsúlyosabban 

odafigyelnie.  

Személyi változások is történtek a nyár folyamán, hiszen egy kolléganőnk nyugdíjazása miatt 

Stifter Lívia vette át az osztályát. A tavalyi három napközis csoport helyett, idén négy 

indulhatott. A napközis csoportok vezetői is többnyire most kezdték iskolánkban pedagógiai 

munkájukat. Egyik fontos feladatunk az új kollégák segítése, a tapasztalataink átadása. 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK CÉLJA: 

                      ▪  Eredményes és színvonalas oktató-nevelő munka biztosítása, 

                      ▪  Önművelés, módszertani ismeretek bővítése, 

                      ▪  A tanulók sokoldalú személyiségfejlesztése, tehetséggondozás, felzárkóztatás 

                      ▪  Az alapkészségek fejlesztése /olvasás, szövegértés, igényes szóbeli és írásbeli  

                         nyelvhasználat kialakítása./ 

                      ▪  A matematikai eszköztudás, logikai gondolkodás fejlesztése 

                      ▪ A környezetvédelem fontossága, környezettudatos magatartás kialakítása. 

                      ▪ Az alsó tagozaton tanító pedagógusok munkájának összehangolása, tervezése, 

                        szakmai segítségnyújtás, tapasztalatcsere. 

 

A   TANÉV  FŐ  CÉLKITŰZÉSEI: 

 

MEGÚJULÓ  TANÁRI  SZEREP,  MÓDSZERTANI  MEGÚJULÁS: 

Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen minden osztályfőnök több órát tanít osztályában, ezért 

nagyon jól megismerjük tanulóinkat a négy év során.  A szüneteket is együtt töltjük. Célunk, 

hogy minden tanulót motiválttá tegyük a tanulásban. Első és második osztályokban szöveges 

értékelést kapnak a gyerekek, 3-4. évfolyamokon érdemjeggyel értékelünk .A  szöveges 

értékelést változatos formában végezzük. /pont, matrica, csillag/. Képességeiknek megfelelő 

feladatokkal sikerélményhez juttatjuk őket.  Ezeket a módszereket az idei tanévben is 

alkalmazzuk. Dicséretekkel, jutalomkártyákkal, pontokkal, érdemjegyekkel motiváljuk 

tanulóinkat. 

A sikeresség feltételei: -    a pozitív tanulási légkör kialakítása 

- együttműködés kollégákkal, szülőkkel, gyerekekkel 

- az életszerűség, a gyakorlatiasság középpontba állítása 



- a pedagógus folyamatos megújuló képessége: ön-és 

továbbfejlesztés 

- gazdag módszertár 

- tanulói tapasztalatokra építkezés 

Tervezzük, hogy a következő tanévben első osztályban bevezetjük az egész napos 

iskolarendszert. Ez a tanév a felkészülés jegyében zajlik. 

Bemutató órát tartunk a 2. b osztályban magyar nyelv-és irodalom tantárgyból. Célja: az 

egymástól való tanulás. 

Helyi tanulmányi versenyt rendezünk magyar, matematika és környezetismeret tantárgyakból. 

 

FELZÁRKÓZTATÁS: 

Tanulóink nagyon eltérő családi környezetből érkeztek – eltérő tudásszinttel. 

Célunk, hogy a tanulók egyéni adottságaikhoz igazodva közvetítsük számukra a tananyagot, 

képességszintjüknek megfelelően fejlesszük készségeiket. 

Feladataink: - Motiváció fenntartása 

-Cselekvő, tevékenységközpontú tanulás 

-Kooperatív technikák alkalmazása 

-Különösen odafigyelünk  a különleges bánásmódot igénylő SNI, BTM tanulókra 

-Felzárkóztató foglalkozásokon segítjük a tanulási gondokkal küszködőket. 

   Célunk: a bukások számának csökkentése. 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS: 

Az alsó tagozaton két csoportban 3. és 4. osztályosok részvételével folyik a tehetséggondozás 

heti egy-egy órában „ matematika-logika” és „szövegértés-szövegalkotás” tantárgyakból. 

Célunk: versenyekre való felkészítés 

 

 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás: 

A kapcsolattartás formái: - Szülői értekezlet /év elején és félévkor/ 



- Fogadó órák /évente 3 alkalommal/ 

- Nyílt tanítási nap /évente 3 alkalommal/ 

- Családlátogatások 

- Probléma esetén telefonos megkeresés 

- Osztályprogramokba szülők bevonása /adventi készülődés 

      Anyák Napja, kirándulás, teremdekorálás/ 

- Rendszeres tájékoztatás iskolai programokról, gyermekük 

tanulmányi munkájáról 

 

NEVELÉSI  FELADATOK: 

 

 1./ Egészséges életmódra nevelés: 

Területei:  

Szokásrend kialakítása /táplálkozás/ 

Testi higiénia 

Testmozgás iránti igény felkeltése  /Szakkörök: Foci, Dobd a kosárba!/ 

A feladatok megvalósítását beépítjük a „Foglalkozási tervekbe”, valamint a tantárgyak adta 

lehetőségeket is kihasználjuk. /Magyar irodalom, környezetismeret/ 

 

2. Környezettudatos nevelés: 

 

Tovább folytatjuk ezen szemlélet és magatartás formálását. Minden tantárgy tanmenetében 

zöld levéllel jelöltük azokat az anyagrészeket, amelynek során megvalósul a 

környezettudatosságra nevelés. 

 

Környezetismeret: Az időjárás elemei, ezek változásainak megfigyelése. Szimbolikus jelek 

készítése. 

Ünnepek, helyi szokások. 

Közvetlen környezet növényei, állatai. 

Környezetünk anyagai és ezek hatásai. /kísérletezés/  

A környezet változásainak hatása az emberekre /séta, naplókészítés, napirend, könyvtári óra/. 

A természetvédelem fontossága. /játék, gyűjtés/ 



 

Magyar nyelv-és irodalom: Szövegértés /kapcsolat az olvasott szöveg, ill. a saját élmény  

Természeti környezetből vett témán alapuló prózai alkotások.  

Egy táj megismerésekor képesek legyenek kifejezni érzelmeiket. 

 

Technika és életvitel: A természetes és mesterséges környezet anyagai. 

Összefüggések felismerése érzékszervi tapasztalással /munkadarabok készítése, 

kézművesség/. 

Közlekedési szabályok. /környezetszennyezés hatásai/ 

Takarékos anyagfelhasználás, idő és pénzbeosztás. 

Háztartási eszközök használata. 

 

Rajz-és vízuális kultúra: Kifejezés és képzőművészet /élmények kifejezése/. 

Tárgy és környezetkultúra, a harmonikus környezet kialakítása, diszítés. 

Élőlények ábrázolása.  

Színek, formák. Folyamatábrák /pl. egy növény élete/ 

 

Ének-zene: Ünnepkörök dalai.  

Helyes testtartás, levegővétel. 

Népszokások, természetre utaló mondókák. 

 

Testnevelés: Szabadidős sporttevékenység.  

Ügyességet fejlesztő játékok. 

A mozgás öröme. 

                          

 

 



FELADATAINK  TANTÁRGYANKÉNT: 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM: 

■  Megfelelő tempójú hangos és néma olvasás elsajátítása 

■  Az írás-helyesírás változatos gyakorlása 

■  A szókincs bővítése és pontosítása 

■  A mindennapi érintkezés nyelvi fordulatainak gyakorlása  /gyakorlatias  

    oktatás/ 

■  Tetszetős, igényes külalak elérésére törekvés 

■  Az írástechnika fejlesztése másolás, tollbamondás és emlékezetből írás után 

■  Gondolatok értelmes és érthető szóbeli-írásbeli közlése összefüggő  

    mondatokkal 

■ Helyesírási készségfejlesztés 

 

MATEMATIKA: 

 

          ● Gyakorlati tevékenységre épülő, az életkornak megfelelő számfogalom 

              használata 

           ● Biztos műveletfogalom és számolási készség az alapműveletek körében 

           ● A tízes számrendszer tudatos használata /alaki, helyi, tényleges érték  

               ismerete/ 

           ● Matematikai szövegértelmezés és szövegkészítés a tanuló életkorának 

               és ismereteinek megfelelő, változatos szövegű feladatokban     

           ● Mérőeszközök és mértékegységek ismerete és önálló használata  gyakorlati mérések    

              során    

           ● Mérés előtt becslés 

            



KÖRNYEZETISMERET: 

 

           ▪ Mikrokörnyezetünk teljes körű megismerése, helyi műemlékek.   

              /különös tekintettel az Erdődy kastélyra és az ezt körülölelő  

              természetvédelmi területre/  

           ▪ Egyszerű természeti jelenségek, összefüggések tapasztalati úton való 

              megismerése 

           ▪ Különféle anyagok tulajdonságainak megfigyelése, mérése 

           ▪ A közvetlen környezetben is előforduló növények és állatok  

             megfigyelése 

           ▪  A legfőbb felszíni formák és felszíni vizek 

           ▪  A lakóhely és környékének természetföldrajzi jellemzői 

           ▪  A 6-10 éves gyermek életműködésének  /mozgás, táplálkozás, légzés/ 

              főbb jellemzői, élettani igényei, leggyakoribb betegségei 

 

ÉNEK-ZENE: 

 

                    ♫  Gyermekdalok, gyermekjátékok, népdalok, népszokások,  

                         szomszéd népek dalai, egyszerű kánonok, ünnepek dalainak 

                         megismertetése 

                    ♫  A hangok neve, elhelyezkedése a vonalrendszerben 

                    ♫  Néhány perces zeneműrészletek meghallgatása irányított  

                         megfigyelése 

 

VÍZUÁLIS KULTÚRA: 

 

        ☻ Személyes és közös élmények, emlékek, elképzelt helyzetek képi 



             megjelenítése 

        ☻ Művészeti élmények feldolgozása síkban és térben 

        ☻ Különböző technikák /festés, rajzolás grafittal, krétával, mintázás, stb./ 

 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT: 

 

        ◦  Tervek, vázlatrajz készítése 

        ◦  Alaprajz, nézetrajz egyszerű tárgyakról 

        ◦  A tanulók környezetében megfigyelhető természeti anyagok tapasztalati 

           megismerése, jellemző tulajdonságainak vizsgálata tárgyak, modellek 

           készítése során 

        ◦  A lakás belső terei: funkciójuk, beépítésük 

        ◦  A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai –gyakoroltatásuk 

        ◦  Balesetvédelem 

        ◦  Az egészséges táplálkozás, öltözködés és napirend elemi ismeretei 

        ◦  A gyakori fertőző betegségek megelőzésének, terjedésük megakadályo- 

           zásának elemi szabályai 

 

 

TESTNEVELÉS: 

  

♦  Alapvető szervezési feladatok megoldásához szükséges alaki gyakorlatok és 

    vezényszavak ismerete 

♦  Az egészséges életmód és rendszeres fizikai aktivitás igényének megalapozása 

♦  Legyenek képesek összerendezett mozgásokra 

♦  Ügyességet fejlesztő eszközök használata 

 



NAPKÖZI: 

◘ A tanulók napirendjének kialakítása 

◘ Személyiségfejlesztés 

◘ Kulturált étkezési szokások elsajátítása, kialakítása 

◘ Az egészséges életmód, a mozgás iránti igény.  

   Naponta játékos egészségfejlesztő testmozgás végzése 

◘ Szabadidő hasznos eltöltése 

◘ A játéknak, mint személyiségfejlesztő, közösséget formáló hatását előtérbe helyezni. 

◘ Önálló tanulás elsajátítása 

◘ A napköziben dolgozó pedagógusok munkájának koordinálása 

 

ÁTMENETEK: 

 

Óvoda-iskola átmenet: 

 

● Célunk, hogy  a leendő első osztályosaink sikeresen teljesítsék az iskolai követelményeket. 

● Szeptemberben a nagycsoportos óvónők látogatása az első osztályokban. 

   Eddigi tapasztalatok megbeszélése. 

● Leendő első osztályos pedagógusok  részt vesznek az Óvoda szüreti, 

   Márton-napi rendezvényén. 

● A jövő évi sikeres beiskolázás érdekében „Beiskolázási tervet” készítettünk. 

● Novembertől áprilisig foglalkozásokat tartunk a nagycsoportos gyermekeknek és   

tájékoztatjuk    a szülőket az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról. 

 

 

BEISKOLÁZÁSI  TERV: 

 



H Ó N A P SZÜLŐK    TÉMÁI GYEREKEK 

FOGLALKOZÁSAI 

NOVEMBER A Hatos Ferenc Ált. Iskola és AMI  

Pedagógiai Programjának és az iskola 

épületének bemutatása 

Előadó: Molnár Krisztina ig. 

Ismerkedés egymással, a 

leendő tanítókkal 

Énekes játékok 

Téma:  Ősz 

 

DECEMBER A szülők is részt vesznek a foglalkozáson Téma: Karácsony 

Adventi készülődés 

Kézműves foglalkozás 

 

FEBRUÁR Az egész napos iskolai rendszer 

megismertetése, bevezetésének előkészítése 

Előadó: Molnár Krisztina ig. 

Testséma: fölötted, mögötted, 

balra, jobbra 

Tájékozódási játékok,  síkban, 

térben 

MÁRCIUS Nyílt tanítási nap az 1. és 4 osztályokban 

Felelős: Tancsics Gáborné 

              Pusztai Krisztina 

              Benczik Gyuláné 

              Stifter Lívia 

Tanórákon való részvétel 

 

ÁPRILIS Szülői értekezlet  

Tájékoztató a beiratkozással kapcsolatos 

tudnivalókról 

Előadó: Molnár Krisztina 

Figyelmet edző, fejlesztő 

játékok 

Játékos matematikai, logikai 

feladatok 

 

A foglalkozások optimális időpontjáról kikérjük az óvodás szülők véleményét. /Kedd 17 óra, 

vagy szombat 10 óra/ 

 

Alsó – felső átmenet: 

 

◘  A felső tagozatos kollégák ismerkedése a 4. osztályos tantervi követelményekkel,    

tankönyvekkel. 

◘  Év eleji megbeszélések a volt és leendő pedagógusok között, különös tekintettel az SNI, 

BTM és hátrányos helyzetű tanulókra. 

◘ Az 5. osztályos év eleji felmérések összeállítása közösen. 

◘ Folyamatos konzultáció a két tagozat között. 

◘ Bemutató órák kölcsönös látogatása. 

◘ Második félévben a leendő osztályfőnökök  ismerkednek a 4. osztályokkal,  részt vesznek  

az osztályok programjain. 



◘ A 4. osztályosok év végi hangos olvasás felmérésén a leendő magyart tanító pedagógus is 

részt vesz. 

◘ A leendő magyart és matematikát tanító pedagógusok óralátogatásokon vesznek részt a 4. 

osztályokban. 

Felelősök: Leendő magyart, matematikát  tanító pedagógus 

                  Benczik Gyuláné 

                  Stifter Lívia 

 

 

 

MÉRÉSEK: 

Év elején:  2-4. évfolyamokon matematika, magyar nyelv és irodalom, hangos 

                   olvasás  -  tanító végzi 

 

Félévkor: 2-4. évfolyamokon matematika, magyar nyelv és irodalom, hangos 

                  olvasás, tollbamondás   -  tanító végzi 

                  Betűtanulás befejezésekor 1. osztályokban  -  tanító végzi 

 

Év végén:  1. osztályok: matematika, hangos, értő olvasás – igazgató 

                   2-4. évfolyamokon: matematika, magyar nyelv és irodalom, hangos 

                   olvasás, tollbamondás  - tanító végzi 

                   4. osztály hangos olvasását igazgató v. helyettese méri fel 

 

 

Házi feladatok adása: 

  -- Az alsó tagozaton pénteken nincs kötelező házi feladat! 

  -- Szorgalmi feladatot pénteken adhatunk!. 

  -- Hét közben kizárólag olyan feladatot adunk, amelyet tanórán gyakoroltunk. 



  -- A házi feladat terjedelme ne terhelje le a tanulót túlságosan! 

  -- Célunk: a gyakorlás, sikerélményhez jutás! 

 

ELLENŐRZÉSI, LÁTOGATÁSI TERV:   /munkaközösség-vezető/ 

 

Október:  1. a osztály 

November:  1. b osztály 

December:   2. a osztály 

Január:  3. a osztály 

Február: 3. b osztály 

Március: 4. a osztály 

Április:    4. b osztály 

 

 

VERSENYEK: 

-Házi mesemondó verseny 

-Kistérségi verseny 4. osztályosoknak /Rum/ 

-Zrínyi matematika verseny 

-Versmondó verseny /házi/ 

-Házi tanulmányi versenyek /magyar nyelv-és irodalom, matematika, környezet/ 

 

Munkaközösségi foglalkozások: 

Augusztus vége: A tanév indításával kapcsolatos szervezési feladatok 

Szeptember: Az éves munkaterv megbeszélése 

Október: Aktualitások 

November: Tapasztalatszerzés az „Egész napos iskola” bevezetésével kapcsolatban 

Január: félévi felmérések összeállítása, félév zárása, tankönyvrendelés előkészítése 



Február: Aktuális témák 

Március: Bemutató óra 

Április: Aktuális témák 

Május: Év végi felmérések, év végi teendők 

 

 

 

                            P R O G R A M O K,    R E N D E Z V É N Y E K 

 

 

SZEPTEMBER F E L A D A T F E L E L Ő S 

Munkaközösségi 

megbeszélés 

Éves munkaterv összeállítása 

Tanmenetek elkészítése 

Az új napközis csoportok kialakítása 

Év eleji felmérések 

 

Munkaközösség-vezető 

osztályfőnökök 

napközis csoportvezetők 

Színház Bérletes előadásokra jelentkezés, 

bérletek megvásárlása 

Potyiné  Orbán Anikó 

Osztály szülői 

értekezletek 

Év eleji tudnivalók 

Feladatok 

osztályfőnökök 

Óvodai látogatás szüreti program Benczikné 

Stifter Lívia 

Óvónők látogatása Elsősök beilleszkedése Tancsics Gáborné 

Pusztai Krisztina 

Papírgyűjtés Újrahasznosítás osztályfőnökök 

OKTÓBER   

Nyílt tanítási nap szülőkkel való kapcsolattartás osztályfőnökök 

Difer mérésben 

résztvevő tanulók 

névsorának leadása 

Alapkészségek hangsúlyosabb 

fejlesztésére szoruló tanulók 

kiszűrése 

1. osztályokban tanítók 

Őszi túrák Mikrokörnyezetünk megismerése osztályfőnökök 

Mesemondó verseny 

meghirdetése 

Tanulók, mesék kiválasztása magyart tanítók 

NOVEMBER   

Fogadó óra Szülőkkel való kapcsolattartás osztályfőnökök 

Mesemondó verseny Szervezés, lebonyolítás munkaközösség-

vezető 

osztályfőnökök 

Óvodások  1. foglalkozás Benczikné 

Stifter Lívia 

Óvodai látogatás Márton nap leendő 1. osztályos 



nevelők 

Egész napos iskola Tapasztalatszerzés Marthiné 

Révi Renáta 

DECEMBER   

Difer mérés Mérés befejezése Pusztai Krisztina 

Mikulás Közös Mikulásvárás osztályfőnökök 

Karácsonyvárás Együtt ünnepelünk 

kézműves foglalkozások 

osztályfőnökök 

Óvodások Karácsonyi készülődés Benczikné 

Stifter Lívia 

JANUÁR   

Felmérések Felmérések összeállítása minden pedagógus 

Félév zárása Naplók, tájékoztatók megírása 

Szöveges értékelés 1-2. évfolyamon 

osztályfőnökök 

Munkaközösségi megb. Félév értékelése 

Tankönyvrendelés előtt 

mk-vezető 

osztályfőnökök 

FEBRUÁR   

Farsang Közösségformálás osztályfőnökök 

Óvoda 3.foglalkozás leendő 1. o. tanítók 

Szülői értekezlet Szülőkkel való kapcsolatt. osztályfőnökök 

Zrínyi matematika 

verseny 

Tehetséggondozás matematikát tanítók 

MÁRCIUS   

Házi tanulmányi 

versenyek lebonyolítása 

/magyar, matematika, 

környezet/ 

Tehetséggondozás osztályfőnökök 

Bemutató óra 2. a 

magyar nyelv-és 

irodalom 

Egymástól való tanulás Marthiné 

Szabó Eszter 

Munkaközösségi megb. Aktuális témák mk.vezető 

Fogadó óra Szülőkkel való kapcsolatt.  osztályfőnökök 

Nyílt tanítási nap Szülőkkel való 

kapcsolattartás 

osztályfőnökök 

Óvoda 4. foglalkozás leendő 1. oszt. nev. 

ÁPRILIS   

Szülői értekezlet Beiratkozással kapcsolatos 

tudnivalók 

igazgató 

A Föld Napja kirándulás osztályfőnökök 

Költészet Napja versmondó verseny osztályfőnökök 

Témahét Fenntarthatóság-

környezettudatos magatartás 

mk-vezető 

MÁJUS   

Anyák Napja Műsor osztályfőnökök 

Mk. megbeszélés Év végi felmérések mk.-vezető 

JÚNIUS   

Mk. megb.  Éves munka értékelése 

Felmérések 

Bizonyítványírás 

mk-vezető 

osztályfőnökök 



Kirándulások Osztálykirándulások 

szervezése 

osztályfőnökök 

 

 



 

 

MUNKATERV 

2016/17. 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vép, 2016. szeptember  23.                                             Gábrielné Balikó Beatrix 



Munkaközösségünk tagjai 

 

1.a  Tancsics Gáborné 

1.b  Pusztai  Krisztina                                           

   2.a   Marthiné  Tarlacz Erzsébet 

   2.b  Szabó Eszter 

3.a   Potyiné Orbán Anikó  

3.b  Révi Renáta 

4.a   Stifter Lívia 

4.b   Benczik Gyuláné 

5.a   Király Edit 

                                                           5.b   Saly Rita 

6.a   Beke  Péterné 

7.a   Szalay Gabriella  

8.a   Gábrielné  Balikó  Beatrix  

8.b   Rosnerné Szabó Andrea    

 

 

Társosztályfőnökök: 

5.a   Dohy Adél 

                                                           5.b   Bodáné Szabó Andrea 

6.a   Soós Eszter 

7.a   Somogyi Gabriella  

8.a   Takács Csaba  

8.b   Takács Csaba    

 



14 osztállyal indíthatjuk a 2016/2017-es tanévet: 8 osztállyal az alsó, és 6 osztállyal a felső 

tagozaton. 

Az iskola osztályfőnöki munkaközösségének feladata az osztályfőnökök munkájának 

összehangolása, irányítása, szervezése, egységesítése. Ügyelünk arra, és segítséget adunk 

ahhoz, hogy a tanmenetek egységes szellemben készüljenek el, meghatározzuk az osztályok 

szülői értekezleteinek tematikáját. Kapcsolatot tartunk a diákönkormányzattal és a 

munkájukat segítő pedagógusokkal. Közreműködünk az iskolai rendezvények szervezésében 

és lebonyolításában. 

 

A tanév kiemelt feladatai 

 

Az iskolai munkaterv tartalmazza a tanév kiemelt feladatait. Ezt szem előtt tartva állítottuk 

össze munkaközösségünk munkatervét. Munkaközösségünk tanév eleji alakuló értekezletén 

elemeztük a tanév feladatait. 

1. Átmenetek 

Körültekintően kidolgoztuk az óvoda-iskola, alsó-felső, középiskolai átmenetet, hogy a 

váltás minden szinten minél zökkenőmentesebb legyen. Az óvoda – iskola átmenet 

megkönnyítésére az alsó tagozatos munkaközösség kidolgozott programmal rendelkezik. 

Iskolánk mindent megtesz azért, hogy leendő elsősök megismerjék a hónapokon át tartó 

foglalkozások keretében a nevelőket, a leendő tanítónőiket. Hiányoljuk, hogy a nevelők nem 

mehetnek át az óvodába egy-egy foglakozást megtekinteni. Az óvoda nevelési koncepciója 

nehezíti az iskolai élet megszokását, a beilleszkedést. Javasoljuk, hogy az óvónők és a leendő 

pedagógusok konzultáljanak azokról a témákról, melyek segítik a beilleszkedést, az iskolai év 

eleji elvárásokról, hogy ezekre fel tudják készíteni a nagycsoportosokat az óvodában. A 

negyedik osztályos tanítók nagy hangsúlyt fektetnek az  alapkészségek (helyesírás, értő 

olvasás…) gyakorlására, mely  biztos alapot nyújt a felső tagozat megnövekedett szóbeli 

tananyagainak elsajátításában.  

A két tagozat közötti átmenetet megkönnyíti, hogy a 4. és 5. osztályban tanító 

pedagógusoknak és leendő osztályfőnököknek lehetőségük van óralátogatásokra, közös 

kirándulásokon és szabadidős programokon részt venni. Az ötödikes osztályfőnökök és a 



szaktanárok között egész tanévben folyamatos a konzultáció. Az együttműködés, a rendszeres 

tájékoztatás segíti az osztályfőnök munkáját. Az osztályfőnöki órák keretében szervezett 

tanulást segítő tréningek, játékos foglalkozások, beszélgetések, a segítségnyújtás az egyéni 

tanulási módszerek elsajátításában, kiemelten a szóbeli tantárgyakra- mind fontos szerepet 

játszanak a sikeres átmenetben. Óralátogatásokon és nyílt napokon lehetőség van a gyerekek 

jobb megismerésére, illetve arra, hogyan dolgoznak az egyes tanórákon. Így az 

osztályfőnökök próbálják osztályukat más tanórákon meglátogatni. Az óraközi szünetben 

pedig lehetőség van a napi problémák és pozitív dolgok megbeszélésére. Az alsó-felső közötti 

átmenet megkönnyítését szolgálja a ’testvérosztály’ program. A tanév során egy közös 

programot vállal minden testvérosztály (sport, játékos délután, mikulás-meghívás, kézműves 

foglalkozások…). Testvérosztályok: 1.a.b- 5.a.b, 2.ab- 6.o, 3.a.b- 7.o., 4.a.b-8.a.b.  

A középiskolai átmenetre is nagy hangsúlyt fektetünk. Mind a tanulóknak, mind a szüleiknek 

lehetőséget adunk a pályaválasztási programokkal, tanácsokkal, pályaválasztási szülői 

értekezlettel, hogy a legideálisabb középiskolát sikerüljön kiválasztaniuk. Igény esetén 

tervezzük iskolánk korábbi tanulóit meghívni, hogy bemutassák a jelenlegi középiskoláikat 

tanulóinknak. Szakemberek segítségével tanácsokat kaphatnak, megismerkedhetnek Vas 

megye középiskoláival, a szakmákkal, hiányszakmákkal. A felkészülést már 7. osztályban 

elkezdjük üzemlátogatással. 

 

II. Viselkedéskultúra 

Kiemelt feladatunk a tanulók viselkedéskultúrájának helyes irányba formálása. Az 

osztályfőnöki órák tananyagában helyet kap az illemtan, így továbbra is folytatjuk az 

illemtannal kapcsolatos foglalkozásokat. Valaha a családokból hoztuk a viselkedési 

szabályokat, korlátokat. Családban tanultuk meg hogyan kell működni egy közösségnek,  

hogyan kell a másikra figyelni. Mára ez háttérbe szorult, így a tanulók csak keveset tudnak az 

illedelmes viselkedés alapvető szabályairól. Az osztályokban a faliújságra az illemhez 

kapcsolódó írásokat, képeket,  rajzokat  gyűjtenek a gyerekek, a  helyes viselkedésről, 

köszönésről, megszólításról, étkezésről, terítésről, tanulságos történeteket az illemről. 

 

Tanév elején felelevenítettük az Házirend szabályait, elismerő, dicsérő és büntető fokozatokat, 

hiányzásokkal kapcsolatos eljárásokat, az egységes és következetes nevelési elvek figyelembe 

vétele miatt.   

 



 

III. Környezettudatosságra nevelés 

Iskolánk olyan adottságokkal rendelkezik, hogy szép zöld terület, hatalmas parkosított udvar 

tartozik az épülethez. Munkatervünk összeállításánál-az ÖKO munkaközösséggel szorosan 

együttműködve-, fontos feladatunknak tekintjük, az iskola és környékének megóvását. Évente 

többször szépítjük iskolánk parkját fákkal, bokrokkal, valamint udvarrendezéssel és 

szemétszedéssel- ezeket osztályfőnöki órákon. Madáretetők kihelyezésével állandó 

madarainknak nyújtunk védelmet, táplálékot. Iskolaszépítő napot tervezünk a tavasz 

folyamán osztályfőnöki órák keretében.   

Az ÖKO iskola cím kapcsán kiemelt feladatunknak tartjuk a környezeti nevelést, a 

környezettudatos gondolkodás fejlesztését. Ennek megfelelően szerveztük programjainkat is. 

Minden osztály „zöldíti tantermét”, a foglalkozási tervekben is megjelenik az ÖKO 

szemlélet, kifejezve a környezettudatosságot. Osztályfőnökként a gyerekeket zöld-kártya 

gyűjtéssel motiváljuk e szemlélet megtartására. Mindenben igyekszünk segíteni az ÖKO 

munkaközösség munkáját. 

IV. Egészséges életmódra nevelés 

 

Az egészséges életmódra nevelés hangsúlyt kap munkatervünkben.  Túrák szervezése az 

osztályfőnökök szervezésében, irányításával. A sporttevékenység támogatása, sportkörökbe 

való irányítás is ezt a célt szolgálja. 

Külső előadókat is bevonunk az egészséges életmódra nevelésbe: előadásokat szervezünk a 

közösségi oldalak, a média veszélyeiről.  

A prevenció, a megelőzés fontosságának hangsúlyozása az élet minden területén (dohányzás, 

alkohol, drog) előtérbe helyeztük. Drogprevenciós előadást szervezünk a felsős évfolyamokon 

szakértő bevonásával: rendőr, gyermekjóléti szolgálat által tartott órák (7.-8. évf.) 

Csatlakozunk az ifjúságvédelmi felelős munkájához.  

Városunk védőnője szexuális felvilágosító órát tart a 7. és 8 évfolyamos tanulóknak. 

Csatlakozunk a Világ Legnagyobb Tanórája projekthez, mely a nemek közötti különbséget 

taglalja. 

November hónapban az osztályfőnöki órákon egészséges ételeket készítünk. Az alsó 

tagozaton a higiénia fontosságáról tartunk interaktív órát. Valamint részt veszünk az e-bug 

interaktív egészségnevelési napján.  Továbbra is nagyon jónak tartjuk az „iskolatej” akciót, 

illetve az 5-6.osztályban a gyümölcs programot.  



 

 

V. Hagyományaink őrzése, ápolása és továbbvitele kiemelt célként szerepel 

munkaközösségünk munkájában. Terveink között szerepel Vép munkahelyeinek felfedezése: 

pékség, méhészet, kovácsműhely, tűzoltó szertár bemutatása, Galambos Trans, Török 

Vasipari Kft., védőnői szolgálat…– mindez osztályszinten, osztályfőnöki órákon. Szeretnénk 

alkalmat keresni arra, hogy városunk őstermelői bemutatkozhassanak, a gyerekek 

megismerhessék munkásságukat. Folyamatosan nyomon követjük a Művelődési Ház 

kiállításait. A hagyományőrzés része az osztálykirándulások alkalmával nemzeti kultúránk 

megismerése, ünnepek, hagyományok ápolása, a nemzeti ünnepeken méltó megemlékezés, a 

város intézményeivel való együttműködés, közös programok szervezése és lebonyolítása.  

 

VI. Kapcsolat a szülői házzal: 

Nagyon fontosnak tartjuk a szülők közösségével való kapcsolattartást. A kapcsolattartás része 

a szülők rendszeres tájékoztatása az ellenőrzőn keresztül, szülői értekezlet félévente, fogadó 

óra háromszor. Minden évben szervezünk nyílt tanítási napot, ahol a szülők betekintést 

nyernek iskolánkban folyó oktató-nevelő munkába. A végzős osztályok pályaválasztási szülői 

értekezlet tartanak.  Munkaközösségünk tagjai folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a Szülői 

Közösséggel. Tudjuk, hogy a családlátogatások alkalmasak az egyéni problémák 

megoldására, és előzetes időpont egyeztetés alapján fogadó órán kívül is fogadjuk a szülőket, 

ha bármilyen gondjuk van. Telefonon is bármelyik osztályfőnök elérhető. A tanév során 

minden osztály legalább egyszer szervez egy családi napot, mely lehetőséget nyújt kötetlen 

beszélgetésre pedagógus és szülők között. 

VII.  Kompetenciamérés  

Az osztályfőnöki órákon is készülünk a kompetenciamérésre. Az aktuális tananyaghoz 

kapcsolódva fejlesztjük a tanulók szövegértését illetve szövegalkotását.  

 

Folyamatos feladatok: 

 

 Adminisztrációs teendők, szervezési, koordinációs feladatok, naplók naprakész vezetése 

 Összehangolt, aktív műhelymunka az osztályfőnökök és az egy osztályban tanító  

szaktanárok között 

 Figyelemmel kísérjük a közösségi munkát, melyért jutalmazásunk  

 Havonta a tájékoztatók, ellenőrzők ellenőrzése.  



 A tanulók magatartása és szorgalmának értékelése havonta, félévkor és évvégén magatartás 

és szorgalomjegyek lezárása 

 Félév és évvége előtt szülők kiértesítése az esetleges elégtelen osztályzatról. 

 Kirándulások, osztályprogramok szervezése 

 Szülőkkel való kapcsolattartás - beszámolunk az osztályt érintő kérdésekről. 

 Gyermekvédelem, védőnő szükség esetén való tájékoztatása 

 Az osztályfőnöki munkánk segítéséhez a társintézményekkel való kapcsolatkialakítás és 

kapcsolattartás 

 

 
A 2016-2017-es tanév feladatai, azok megvalósulásának 

menete:  

 
Hónap Esemény, tevékenység Résztvevők 

Szeptember Naplók, anyakönyvek kitöltése, ellenőrzők kiosztása 

Házirend ellenőrzése, indokolt esetben frissítése 

Házirend ismertetése 

Osztálytermek díszítése, virágosítása 

Iskolatej, iskolagyümölcs program beindítása 

Szülői értekezlet megtartása 

Foglalkozási terv, szociometriai felmérés elkészítése 

szempontsor alapján 

/helyzetelemzés, hátrányos helyzetű tanulók, bejárók 

közösség, tehetséges tanulók felmérése, 

kulcskompetenciák/ 

Osztályönkormányzat megválasztása 

 

Őszi osztályprogramok 

 

Testvérosztály program- termésbáb 

 

 

Változz velünk! - osztályok bekapcsolódása 

Múzeumpedagógiai programba 

 

Megemlékezés az 1566-os Szigetvári kitörés 450. 

évfordulóján 

 

Bekapcsolódás az ENO által hirdetett Nemzetközi 

Faültetési naphoz 

1-8. osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8. osztály 

 

1-8. osztály 

 

2.a 6.a 

 

 

 

 

3-8. osztály 

 

 

1-8. osztály 

 

 



 

Kapcsolódunk Az ENSZ által indított ”A legnagyobb 

tanóra” című programhoz 

 

Osztálykirándulás: Budapest 

Papírgyűjtés 

 

7-8. osztály 

 

7. osztály 

1-8- osztály 

Október „Mozogjunk együtt!” szülő-diák közös sportdélután 

 

Udvarrendezés 

 

Pályaorientációs foglalkozás (FIT), Szhely 

 

Pályaválasztási és képzési vásár, Szombathely  

 

Nyílt tanítási napok a középiskolákban 

 

Üzemlátogatás 

 

6. osztály 

 

5-8. osztály 

 

8. osztály 

 

8. osztály 

 

8. osztály 

 

7. osztály 

 
November Egészségnevelési órák:  

 

környezetismeret óra 

osztályfőnöki óra  

 

A kézmosás fontossága- ismertető óra  

 

e-bug Interaktív Egészségnevelési nap 

 

Pályaválasztási és Képzési vásár 

1-8. osztály 

 

alsó tagozat 

5-8. osztály 

 

2-3. osztály 

 

 

 

8. osztály 
December Adventi készülődés osztályfőnöki órákon 

Karácsonyváró délután a szülőkkel 

Karácsonyi mézes kalács sütés és kézműves délután 

Tanulói ajándékozások 

Bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítése  

Karácsonyváró testvérosztály programok 

5-8. osztály 

 

 

5.b osztály 

 

 

5-8. osztály 

 

2-8. osztály 

 

Január Segítségnyújtás a tanulók tanév félévi magatartás és 

szorgalom jegyeinek lezárásához 

Félévi osztályozó értekezletek, félévi értesítők 

megírása, kiosztása 

Továbbtanulási lapok kitöltése, segítségnyújtás a 

kitöltésben 

1-8. osztály 

 

 

1-8. osztály 

 

 

 

8. osztály 

 

 

 



Félévi beszámoló, az osztályfőnöki munkaközösség 

munkájának értékelése 
Február Továbbtanulási lapok aláírása, postázása 

 

Korcsolyázás 

Félévi szülői értekezletek 

 

Farsang- osztályok beöltözése, műsora 

 

Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 

emléknapja – megemlékezés oszt. f. órán  

8. osztály 

 

5-8. osztály 

1-8. osztály 

 

 

1-8. osztály 

 

 

8. osztály 
Március Tavaszi udvarrendezés, takarítás, növényültetés 

 

’Helyi mesteremberek’ megismerése 

 

Tavaszi osztálytúrák  

1 -8. osztály 

 

1-7. osztály  

Április Papírgyűjtés 

 

Holokauszt áldozatainak emléknapja – megemlékezés 

oszt. f. órán 

 

1-8. osztály 

 

 

8. osztály 

Május Anyák napi műsor az alsó tagozaton 

Erdei iskola 

 

Testvérosztály programok 

 

Bukásra álló tanulók kiértesítése  
 

Éjszakai sátorozás 

1-4. osztály 

 

5. osztály 

 

 

 

1-8. osztály 

 

 

6. osztály 

Június Osztálykirándulások 

 

Osztályok közös programja a szülőkkel  

(sütés, sportolás…) 

 

Iskola feldíszítése a ballagásra 

 

Adminisztráció: naplók lezárása,  

magatartás, szorgalom értékelése 

Törzslapok, bizonyítványok megírása 

1-8. osztály 

 

1-8. osztály 

 

 

7. osztály 

 

1-8. osztály 

 

 

 

         Gábrielné Balikó Beatrix 

           munkaközösség vezető 
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Személyi feltételek-a munkaközösség tagjai 

Bodáné Szabó Andrea         ének  3-8.osztály, énekkar 

Bosits-Horváth Csilla           angol nyelv 7-8. osztály 

Gábrielné Balikó Beatrix     angol nyelv 3-8.osztály, angol szakkör 

Király Edit                            német nyelv 5-8.o.; történelem 5.o.;hon-és népismeret 5.o. 

Pusztai Fanni                       magyar nyelv és irodalom 6.,7.és8.osztályok; dráma szakkör  

Révi Renáta                         német nyelv 3.és 4.osztályok, német szakkör 

Saly Rita                               rajz és vizuális kultúra 5-8.o.; mozgókép és médiaismeret 8.o. 

Somogyi Gabriella                erkölcstan 5-8. osztály 

Szabó Eszter                         magyar nyelv és irodalom 5. osztályok 

Szalay Gabriella                   történelem 5.,6.,7.és8.osztályok; hon-és népismeret 5.o. 

                                              tanulásmódszertan 5-8.osztályok, könyvtár 

A 2016/17-es tanévet több szempontból is a változások jellemzik. A legmeghatározóbb az 

iskola vezetésében történt személyi változás, de új kollégákat köszönthetünk a 

tantestületben és munkaközösségünkben is. Mindezen változások természetesen 

szemléletmódbeli változásokat is előrevetítenek. Munkaközösségünk vallja 

intézményvezetőnk azon szemléletét, miszerint a jó iskolában mind gyermek, mind pedig 

tanár jól érzi magát, a szülő pedig elégedett. Éppen ezért munkaközösségünk tagjai a 

kevesebb, de minőségi program és feladat szemléletét vallják, éppen azért, hogy azok 

ténylegesen a gyermekek érdekeit  és fejlődésüket szolgálják, ne pedig pusztán az iskola éves 

tervében szereplő, valahogy elvégzett és kipipált programok számát gyarapítsák. A tanévre 

vállalt kötelezettségeinket és feladatainkat is úgy választottuk ki, hogy azok minőségileg 

kivitelezhetők legyenek. 

Programok, rendezvények, műsorok 

Munkaközösségünk hatékonyan részt vállal az iskolai rendezvények lebonyolításában, ahogy 

az intézményvezető éves tervében is szerepel. Ehhez csak annyi kiegészítés, hogy alakulóban 

lévő énekkarunk a karácsonyi, majd pedig a március 15-i ünnepségen vesz majd részt. 

Az idegen nyelvet tanító kollégákkal (az előkészületekben még Bosits-Horváth Csilla) 

tavaszra(pontos időpont később) egy helyi versenyt szeretnénk elindítani, természetesen 

más általános iskolák részvételére is számítva. Az idei első verseny az angol, illetve német 

nyelvterülethez köthető 2017-ben valamilyen évfordulót ünneplő híres emberekre épülne. A 



feladatok (4-5) velük lenne kapcsolatos. (részletes kidolgozás ősszel). Szintén az idegen 

nyelvet tanítók feladata az Erasmus+ pályázat követése. 

Közvetlenül az iskolakezdést követően emlékeztünk meg a történelem órák keretében a 

szigetvári küzdelem 450. évfordulójáról. Az eseményhez kapcsolódik iskolai rajzpályázat is, 

mint ahogy a „Tegyünk együtt a biztonságért” című projekthez is, de ugyanakkor a tanév 

során az ÖKO iskola keretein belül is megvalósulnak rajzversenyek, mint ahogy a „Nemzeti 

Összetartozás Napja” alkalmából is. 

A magyar nyelvet és irodalmat tanító kollégák kiemelt szerepet szánnak az április 11-én 

megrendezésre kerülő „Költészet Napja” iskolai rendezvénynek. 

A tanévre tervezett múzeumpedagógiai foglalkozásokra több osztály is jelezte részvételi 

szándékát. Az 5.A és 6.A osztály egy-egy hat részből álló sorozaton fog részt venni, amely 

sorozat részei nemcsak történelmi, de irodalmi, természettudományos és képzőművészeti 

ismeretekkel is bővítik tanulóink tudását. Az 5.B és a 8.A osztály egy-egy történelmi, illetve 

sporttörténeti foglalkozáson vesz majd részt. Az időpontok egyeztetése a Savaria 

Múzeummal folyamatban. 

A két ötödik osztály május hónapban Dömötör Gábor vezetésével templom-és 

kastélylátogatáson vesz részt. 

Az intézményvezetői munkatervben olvasható „megújuló házfeladatok”, mint 

projektmunkák, annyiban jelentenének újdonságot, hogy a témazáró dolgozatok 

érdemjegyeibe bekerülnének, hiszen ilyen típusú feladatokat a kollégák többségétől eddig is 

kaptak a tanulók. 

Az átmenet megkönnyítésére (alsó-felső) az osztályokkal már a negyedik év vége felé 

kezdődő fokozatos ismerkedés (nemcsak leendő osztályfőnökök részére) lehet segítség 

mindkét fél számára. Segítség a gyermekeknek, ha tanórákon olyan kooperatív technikák 

alkalmazása kerül előtérbe, amely élménnyé teheti számukra a tanulást. Nagyon fontos a 

dicséret. A nyolcadikosok középiskolára való felkészítése az egész tanévet felöleli. Reméljük, 

hogy a most bevezetésre került tanulásmódszertan tantárgy is segítségükre lesz a 

felkészítésben. 

A tehetséggondozás legáltalánosabb módja a tanulók tanulmányi versenyeken való indítása. 

Az elmúlt év(ek) tapasztalata alapján talán arra kellene ügyelni, és törekszünk is rá, hogy ne 

ugyanaz a pár tanuló képviselje iskolánkat szinte az összes versenyen. Minden gyermek 

valamiben jó és tehetséges. Nagyon fontos, hogy felfedezzük, ki miben jó. Az is lényeges, 

hogy erre a tehetségre úgy vezessük rá a tanulót, hogy ő is akarja, és örömöt, sikerélményt 

jelentsen neki. Munkaközösségünk tagjai több tanulót is indítanak levelezőversenyeken 

(mind egyéniben, mind csapatban), történelemből, idegen nyelvekből biztosan. Emellett 

történelemből részt vesznek tanulóink a Kálti Márk Történelem Versenyen, valamint magyar 

nyelv és irodalom tantárgyból tervezett az ötödikesekkel való részvétel a celldömölki és 



tanakajdi versmondó versenyen, valamint a Szombathelyen megrendezésre kerülő 

szépkiejtési és helyesírási versenyeken is. Természetesen minden versenyen részt vevő 

tanulóval szaktanára foglalkozik. Mivel az óraszámi keret a kollégáknál már megállapításra 

került, ezért a mentorság, illetve annak technikai kivitelezése (mint plusz óraszám)kérdéses. 

A tanulók nyelvtudásának fejlesztése természetesen számunkra is az elsődleges feladatok 

közé tartozik. Úgy gondolom, nyelvtanáraink felkészültsége jó, ki-ki a maga módján fejleszti 

módszertani ismereteit és építi be azokat a tanórákba. A ma használt új típusú nyelvkönyvek 

nagyon jó digitális anyaggal rendelkeznek, német nyelvből pl. kimondottan otthoni 

használatra. Nagyon fontos órákon a sok beszéltetés, azaz sokkal kevesebb nyelvtan, és 

sokkal több kreatív, önálló, illetve páros munka. Változatos eszközök használata, azok 

váltogatása, hogy ne váljon a tanulók számára monotonná a nyelvtanulás.  Az SNI tanulók 

száma viszonylag nagy, számukra és a tanár számára is elég nagy kihívást jelent, hogy 

nehézségeiket leküzdve örömmel tudjanak elsajátítani valamit idegen nyelven.   Sajnálatos 

módon az első és második osztályok nyelvi szakkörei ismételten 7. és 8. órákra kerültek. 

Talán az egész napos iskolai rendszer bevezetésével ez a probléma megoldható lesz. A 3. 

évfolyamon a heti egy óra nagyon kevés. 

A kompetenciamérésre, illetve az idegen nyelvi mérésre való készülés természetesen nem 

lehet csak az adott évfolyamok (6.és8.)feladata. Tanórákon folyamatos a tanulók 

szövegértési készségének fejlesztése, hiszen  a munkaközösségünkben oktatott mindegyik 

tantárgy alapeleme. Éppen ezért a tanmenetekben „K”betűvel való jelölést a magyar, a 

történelem és idegen nyelv tantárgyaknál feleslegesnek találjuk, mivel minden órához be 

kellene írni. A tanulásmódszertan tantárgy is segítségünkre lehet a szövegértési kompetencia 

fejlesztésében. 

SNI tanulók-differenciálás: tanórákon könnyített tananyag, hosszabb idő biztosítása 

számukra, kevesebb feladat a dolgozatoknál. Tapasztalatok átadása, a tanév során egy 

bemutató óra megszervezése. A differenciálás természetesen a tehetségek irányába is meg 

kell, hogy valósuljon, plusz feladatokkal vagy projektmunkákkal való készüléssel. 

A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás elengedhetetlen az iskola jó működéséhez. A 

diákok tanulmányi előmenetelének megbeszélésére természetesen a fogadóórák állnak a 

szülők rendelkezésére, de emellett munkaközösségünk tagjai bármikor a szülők 

rendelkezésére állnak, ha erre igény merül fel. Remek alkalom a szülők közelebbi 

megismerésére egy-egy iskolai vagy városi rendezvény, ahol kötetlenebb módon is lehet a 

szülőkkel beszélgetni. 

 

Vép, 2016.szeptember 17.                                                                          Király Edit  



Munkaterv – Reál munkaközösség 2016-2017. tanév 

 

„A tompa elme számára az egész természet ólomszürke. A 

felvilágosodott elme számára az egész világ színekben tobzódik, 

és szikrázik a fénytől.” 

/Ralph Waldo Emerson/ 

 

 

A reál munkaközösség tagjai: 

Bándoliné Pájer Éva – földrajz 

Beke Péterné – biológia, földrajz, informatika 

Rosnerné Szabó Andrea – matematika, kémia 

Somogyi Gabriella – matematika, technika 

Soós Eszter – fizika 

 

Mi, a reál munkaközösség - hivatása és szakjai iránt elkötelezett - pedagógusai, az idei 

tanévben is megteszünk mindent, hogy tanulóinkkal az új tantárgyak (biológia, földrajz, 

fizika, kémia) iránti érdeklődést felkeltsük és megtartsuk, a természettudományos 

gondolkodásmódot kialakítsuk. Célunk, hogy diákjaink elraktározzák azokat a reál 

tantárgyakhoz kapcsolódó alapszintű ismereteket, amire középiskolákban építeni tudnak. 

Környezettudatos életmódra neveljük tanulóinkat és bízunk abban, hogy a biztos és 

felhasználható tudás birtokában engedjük őket útjukra nyolcadik osztály végén. 

 

A 2016/2017-es tanév fő célkitűzései 

1. Az új helyi tanterv felmenő rendszerű alkalmazása 

Az idei tanévben az új Nemzeti Alaptanterv felmenő rendszerű bevezetése teljessé válik. A 

kerettantervre épülő, helyi sajátosságokkal kiegészített tantervünk és a megadott óraszámok 



határozzák meg a tantárgyi tanmeneteket. Iskolánk sajátossága, hogy a matematika, az 

informatika, a természetismeret és a biológia tantárgyakat egyes évfolyamokon emelt 

óraszámban tanítjuk. Tankönyveink kisebb-nagyobb változásokon estek át, leginkább a 

nyolcadik évfolyamon. Matematikából új tankönyvcsaládot választottunk minden 

évfolyamon, ami az eddig használt emelt szintű könyv helyett az alapokra helyezi a hangsúlyt.  

Azt tapasztaljuk, hogy évről-évre kevesebb azon tanulók száma, akik emelt szinten is képesek 

a tananyagot elsajátítani. Így most több idő marad a begyakorlásra, ismétlésre, rendszerezésre 

és a kompetenciák megerősítésére. Az idei tanév a próba éve. Nehezen váltunk meg a sok éve 

használt „Gondolkodni jó” tankönyvcsaládtól, de nem állunk a megújulás útjába. A tankönyv 

és a munkafüzet jól használhatónak tűnik, jóval olcsóbb, de tapasztalatainkat csak év végén 

tudjuk összevetni a matematikát tanító kollégákkal.  

 

2. Differenciálás 

Az SNI és BTM tanulók differenciált oktatása a fejlesztő és gyógypedagógus kollégákkal 

egyeztetve történik, tanulók szakvéleményében leírt tantárgyi fejlesztéseket szem előtt tartva. 

A számukra meghatározott követelményrendszert a tanmenetek tartalmazzák. A megoldandó 

feladatok és elmélet mennyiségének ésszerű csökkentésével, a szövegértési nehézségek 

áthidalásával, fejlődésüket segíteni tudjuk. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók integráltan, 

néhány tantárgy esetén más tankönyvből, rájuk szabott követelményeknek megfelelően, de 

lehetőség szerint a többséghez kapcsolódó témakörökben tanulhatnak. Változatos tanulási 

módszerek alkalmazásával, IKT eszközök használatával tesszük érdekesebbé, hatékonyabbá 

óráinkat. A tanulásban segítséget igénylő tanulóink számára lehetőség a tanulószoba, amit 

javasolunk is az érintett gyermekeknek. A tehetséges tanulók szakkörökön, 

tehetséggondozáson szerezhetik meg a többlettudásukat, de tanórai kereteken belül is 

differenciáltan, több és emelt szintű feladatok megoldásával fejleszthetik képességeiket. Ezek 

a tanulók mérhetik össze tudásukat a különböző tanulmányi versenyeken más iskolák 

tanulóival. 

 

3. Kompetenciamérés 

Az idei tanév kiemelt feladata a felkészülés az országos kompetenciamérésre. Célunk, hogy 

tanulóink képességeikhez mérten jól teljesítsenek. A szövegértési és matematikai 



kompetenciák fejlesztése minden szaktárgyi órán megvalósul. A legújabb tankönyvek, 

munkafüzetek sokat segítenek ebben és a pedagógusok beépítik tanóráikba a szaktárgyukhoz 

kapcsolódó feladattípusokat. A mérési csoport elemzése alapján kiemelt, alulteljesített 

tanulók, fokozott támogatást igényelnek, fejlesztésük folyamatos. Hatodiktól nyolcadik 

évfolyamig matematika órákon a tanmenetbe beépítve, heti rendszerességgel, az előző évek 

feladatsorait oldják meg. Az interneten is megtalálható tesztfüzetek az otthoni gyakorlásra is 

lehetőséget adnak, akár önellenőrzéssel is. Fontos feladatunk még a monotonitástűrés és a 

tartós figyelem fejlesztése. A négyórányi, folyamatos koncentrációt igénylő feladatsor 

megoldása, a figyelem fenntartása a többség számára nagyon megterhelő és nehézségekbe 

ütköző feladat. Nagyon fontos a motiváció megtartása kiemelten a nyolcadikos tanulók 

körében, mert a sikeres felvételit követően azt gondolhatják, hogy nem számít a 

kompetenciamérés eredménye.  

 

4. Átmenetek 

Ötödik évfolyamon a felső tagozatba lépő tanulóink matematikából év eleji mérésen adnak 

számot tudásukról. A feladatsor összeállításában kikérjük az alsóban matematikát tanító 

pedagógusok véleményét. A felsőben tanító szaktanár előzetesen tájékozódik a tanulók 

képességeiről, erősségeikről, esetleges nehézségeikről. A gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus segítségével megismerkedünk BTM és SNI tanulók fejlesztendő területeivel és 

tanácsokat kapunk a differenciálás valamint a fejlesztés leghatékonyabb módszereire.  

A továbbtanuló nyolcadikosok átmenetét leginkább a biztos, alkalmazható tudás birtoklásával 

segíthetjük. A matematikából központi felvételit író tanulóink felkészítése folyamatban van, 

az első félév kiemelt feladata a rutin megszerzése, a típusfeladatok megismerése, az ismeretek 

bővítése és a hiányosságok pótlása. Célunk a sikeres beiskolázás a választott középiskolába.  

 

5. Szülőkkel való kapcsolattartás 

Évről évre várjuk szülőket a nyílt napokon. Ötödik évfolyamon még nagy létszámban, 

kíváncsian érkeznek, hogy megismerjék az új tanárokat, szívesen bepillantanak a tanórák 

hangulatába és nézik meg, hogyan dolgozik gyermekük. Fogadóórákon is nagyobb arányban 

vannak az ötödik, hatodik évfolyamokon tanulók érdeklődő szülei.  



6. Egyéb 

Egyre inkább szerepet kapnak a reál tantárgyakban a kiselőadások, PPT-k. Az önálló 

ismeretszerzés élményének átélése, az informatikai eszközök széleskörű és célszerű 

felhasználásának lehetőségei sok tanuló számára motiválóak. Évről évre egyre több és egyre 

igényesebb munka kerül ki a gyerekek kezei közül. Mi pedagógusok is próbálunk az internet 

adta lehetőségek óriási tárházában eligazodni és abból egyre többet felhasználni.  Látványos 

videókkal, interaktív játékokkal tesszük még érdekesebbé tanóráinkat. 

Matematika tanárként idén csatlakoztam az internetes Matek Oázis Tanári Klubjához. Az 

alapító mottója fogott meg: „Szenvedélyem a tanítás. Legfőbb célom, hogy azok is könnyen 

és örömmel megértsék a matekot, akik eddig reménytelennek, vagy unalmasnak gondolták.” 

Én is ugyanígy gondolom… A klub tagjaként lehetőségem van a bemutató videók, 

segédanyagok felhasználására tanórákon és felkészüléskor.  

A technika órákon hangsúlyosabb szerepet kap a gyakorlat. A tervek között szerepel pl. a 

„magaságyás, ahová fűszernövényeket ültetnénk , amit a gyerekekkel közösen gondoznánk, a 

közlekedési ismeretek témakörnél az udvaron  kerékpáros akadálypályát építünk fel a 

gyerekekkel együtt, ahol a gyerekek  kipróbálhatják tudásukat, és ügyességüket.” 

 

Tervezett programok, versenyek 

A tervezett programok és versenyek megfelelő számú jelentkező esetén valósulhatnak csak 

meg. Néhány hónap, főleg év vége felé nagyon sűrű lesz, mérlegelnünk kell, hogy mi az, ami 

megvalósítható. 

 

Szeptember - Tanévkezdő szakmai fórumok 

- Kutatók éjszakája 

Október - Bolyai Matematika Csapatverseny 

- MOZAIK Internetes Tanulmányi Verseny fizika / 

folyamatos 

- Megyei Közlekedésbiztonsági Verseny    

- Múzeumpedagógiai foglalkozások / folyamatos 



- Közlekedésbiztonsági Verseny 

November - Edelman természettudományi verseny 

- Bolyai Labor 

December - K&H Bank Vigyázz! Kész! Pénz! / folyamatos  

Január - Alapműveleti Matematikaverseny iskolai forduló 

- Herman Ottó Országos Természetismereti Verseny / 

folyamatos 

- Rumi Rajki István Komplex Verseny 

- Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi 

csapatverseny /  iskolai forduló 

- Zrínyi-H-Multimédia Informatika Verseny 

Február - Öveges Verseny 

- Teleki Pál Földrajz Verseny 

- Zrínyi Matematikaverseny 

- Kaán Károly Országos Természet- és 

Környezetismereti Verseny / iskolai forduló 

Március - Ki a mester két keréken? 

Április - Alapműveleti Matematikaverseny megyei forduló 

- Kismenedzser verseny 

- VÍZ – témahét / Fenntarthatósági Projekt 

- Bechtold István Természetismereti Verseny 

- Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi 

csapatverseny / megyei forduló 

- Kaán Károly Országos Természet- és 

Környezetismereti Verseny / megyei forduló 

Május - Eötvös Loránd Fizika Verseny 

- „Ma kerékpárral, holnap autóval” 

Közlekedési-, Katasztrófavédelmi- és Elsősegély 

Verseny 

- Országos kompetenciamérés 

Június - Matematika év végi tudásszintmérő 6. és 8. 

évfolyamon 

 



 

 

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Soós Eszter 



A munkaközösség tagjai 

Alsó tagozat:  

Benczik Gyuláné 

Horváth Zoltán 

Kovácsné Csákvári Beatrix 

Potyiné Orbán Anikó   

Révi Renáta 

Stifter Lívia 

Tancsics Gáborné 

 

Felső tagozat:  Takács Csaba 

   Soós Eszter 

 

A tanév fő célkitűzései 

Az oktatás területén 

1. Új helyi tanterv felmenő rendszerű alkalmazása  

A mindennapos testnevelés felmenő rendszerű alkalmazása 1-8. évfolyamig minden 

osztályt, minden tanulót érint. A két tornaszoba minden nap első órától a hetedik óráig 

foglalt. Az alsó tagozatos néptánc órák az aulában zajlanak. Első osztálytól negyedik 

osztályig heti egy kölyökatlétika foglalkozás van a testnevelés óra keretein belül. Új 

lehetőség ebben a tanévben a felső tagozatosok számára a konditerem. 

 

2. Egységesség és differenciálás módszertana 

Az egységességgel párhuzamosan a tanulók egyéni adottságaihoz igazodva 

érvényesülni kell a differenciálásnak is. Ez különösen fontos az SNI, BTM, HH-HHH 

és a tehetséges tanulók vonatkozásában. 

 - lehetőség biztosítása felzárkóztatásra, javítási lehetőség, gyakorlás biztosítása 

- differenciált óravezetés: pl.: úszásórán 2-3 csoportban 

    könnyített feltételekkel ugyanaz a feladat 

    játékban több pontot ér a kevésbé ügyes gólja, kosara 

- a tanulók képességeinek figyelembevételével a fejlődés értékelése 

Tehetséggondozás:  - tehetségek felismerése 

 - megfelelő sportkörbe, sportegyesületbe irányítás 

 - megfelelő sportág kiválasztása 

TESIM: szakmódszertani kiadványok tanulmányozása 

 



3. Felkészülés az országos mérésre (felső tagozat) 

NETFIT 

 

A nevelés területén 

1. Viselkedéskultúra 

A közös követelmények egységes betartása (öltözék, felmentések, órák rendje) 

 

2. Egészséges életmódra nevelés 

Nagy szerepünk van a helyes táplálkozási szokások és a rendszeres testmozgás iránti 

igény kialakításában. 

 - a nevelés, példamutatás és meggyőzés az egész évben folyamatos 

- higiéniás szokások kialakítása: testnevelés felszerelés használata, kézmosás, 

   mosakodás 

- bekapcsolódás a Mobilitás hét programba; KRESZ szabályok megismerése, 

    kerékpáros közlekedés szorgalmazása 

 

3. Környezettudatosságra nevelés 

Az ÖKO munkaközösség programjainak segítése. 

 

4. Szülői kapcsolattartás 

A szülők bevonása versenyre kísérésre, szurkolás 

 

Sportkör 
 

Fiú labdarúgás (Takács Csaba): 1-2. osztály: csütörtök, péntek 

         3-4. osztály: kedd, péntek 

Leány labdarúgás: (Soós Eszter): 5-8. osztály: péntek  

 

Együttműködési megállapodások 

MLSZ: Intézményi Bozsik program 

MKOSZ: Dobd a kosárba! program 

  Labdás ügyességfejlesztő foglalkozások:  

1-2. osztály hétfő, kedd: 14:45 - 15:45 

3-4. osztály szerda, csütörtök: 14:45 – 15:45 



Eseménynaptár 

 

Szeptember: 

    Felmentések ellenőrzése 

    Lovaglás szervezése 

 szept. 2.  Nagy Sportágválasztó 

 szept. 11.   Családi Mozgásfesztivál (Budapest) 

szept. 13.  Diákolimpia nevezések: labdarúgás, atlétika 

 szept. 16 – 22.  Mobilitás hét: Kerékpáros közlekedés, akadálypálya 

 szept. 17.  Kerékpártúra a Vép – Szombathely kerékpárútért 

 szept. 22.  Tanévkezdő fórum   

Október: 

    „Gyalogkakukk” Bolyai Atlétika Kupa (3-4. o.) 

    Bozsik őszi labdarúgó torna 

    Kinder+sport pályázat beadása 

    Lovaglás az érdeklődő tanulóknak 

November: 

    Dobd a kosárba! jamboree 

December: 

    Dobd a kosárba! jamboree 

Január: 

    Félév értékelése 

    Bozsik téli labdarúgó torna 

Február: 

    Balog kupa teremlabdarúgó torna (Kőszeg) 

Március: 

    Úszásoktatás????  (3. és 5. osztály) 

Dobd a kosárba! jamboree 

    NETFIT 

    Néptánc  (ünnepség) 

    Lovaglás 



 

Április: 

    Bozsik tavaszi labdarúgó torna 

Labdarúgás diákolimpiák: II-IV. korcsoport 

NETFIT 

Lovaglás 

Május: 

    Takács János Emléktorna 

Atlétika diákolimpiák: egyéni, többpróba csapat 

NETFIT feltöltése 

Dobd a kosárba! jamboree 

Lovaglás 

Június: 

    Házibajnokságok (DÖK) 

Hatos-tábor 

    Az év értékelése 

 

 

 

 

 

 



Fejlesztő Munkaközösség – Munkaterv 

2016-17. tanév 

 

1. Munkaközösség tagjai: 

- Dohy Adél gyógypedagógus  

- Gábrielné Balikó Beatrix angol nyelvtanár, osztályfőnök 

- Marthiné Tarlacz Erzsébet tanító 

- Pusztai Krisztina fejlesztő pedagógus, tanító 

- Unger Zsuzsanna gyógypedagógiai asszisztens 

- Zsikláné Kovács Csilla gyógypedagógus 

 

 

1. SNI, tanulók létszáma szeptemberben, intézményünkben: 

39 fő, osztályonkénti megoszlás: 

 

 

Alsó tagozat 

 

 

fő 

 

Felső tagozat 

 

fő 

1. A 

1. B 

2. A 

2. B 

3. A 

3. B 

4. A 

4. B 

1  

1 

- 

1 

4 

4 

2 

2 

5. A 

5.B 

6. o 

7. o 

8. A 

8. B 

1 

3 

5 

4 

5 

5 

 15  24 

 

 

 



 

 

2. BTM tanulók létszáma és megoszlása  

BTM tanulók létszáma tanévkezdéskor 15 fő, osztályonkénti megoszlás: 

 

 

Alsó tagozat 

 

 

fő 

 

Felső tagozat 

 

fő 

1. A 

1. B 

2. A 

2. B 

3. A 

3. B 

4. A 

4. B 

1 

3 

1 

1 

- 

- 

- 

2 

5. B 

6. o 

7. A 

7. B 

8. A 

8. B 

2 

2 

- 

1 

1 

1 

 8   7 

 

 

Programok, tevékenységek: 

A munkaközösség első félévi projektje: IPR program keretében a „Tegyünk együtt a 

biztonságért” projektben a hátrányos helyzetű tanulók szerezhetnek hasznos ismereteket a 

mentőszolgálat, a rendőrség, katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtásban dolgozók 

munkájáról.  Ez a program már szervezés alatt áll, szeptember hónapban valósul meg. 

A tanév második felében az alsó tagozatos kiemelt figyelmet igénylő tanulóinknak szeretnénk 

mozi, illetve a felsősök számára a lehetőségek függvényében színházlátogatást szervezni.  

Az összes iskolai és a kiemelt városi programokon, rendezvényeken természetesen a 

munkaközösség tagjai és az érintett tanulók is aktívan részt vesznek. 

 



Átmenetek: 

Szeptember hónapban két alkalommal kérték a Vadvirág óvodából, hogy egyeztessünk a 

jelenleg már diagnózissal rendelkező gyermekek ellátásáról. Az első megbeszélésen a 

Nevelési Tanácsadó szakemberei is részt vettek. Szeptember 15-től 2 gyermek ellátását kell 

biztosítani, s egy gyermek vizsgálata folyamatban van. 

A jelenlegi első osztályos, tanulásban akadályozott kislány tanévkezdése zökkenőmentesen 

zajlott. Az évközben felmerülő nehézségeket az osztályfőnök, az elsős tanító és a 

munkaközösség további tagjai team munkában fogják kezelni. 

A felső tagozatos átmenetben érintett tanulók támogatása folyamatos. 

 

Kompetenciamérés eredményessége érdekében végzett feladatok 

A rehabilitációs órák keretében folyamatosan tervezésre kerül a szövegértés és a matematikai 

logika fejlesztése, támogatva ezzel az eredményes kompetenciamérést. 

Óralátogatások 

Tervei szerint kéthavonta legalább egy órát szeretnék látogatni. 

Specifikus munkaközösségi feladataink: 

- Speciális tankönyvek meglétének ellenőrzése 

- A rehabilitációs célú foglalkozások ideális beosztásának (órarend) elkészítése 

- A SNI és BTM tanulók dokumentációjának aktualizálása az idei tanévre (statisztika) 

- A 2016/17-es tanévben aktuális kötelező Felülvizsgálati kérelmek elkészítése 

- A tanév során felmerülő vizsgálati kérelmek elkészítése 

- Tanulmányi eredmények folyamatos figyelemmel kísérése, az eredmények értékelése, 

értekezlet formájában az érintett pedagógusok részvételével 

- Az integráló osztályokban tanító pedagógusok szakmai támogatása 

 

 

 



Szülőkkel való kapcsolattartás együttműködés 

A szülői szervezet programjain is aktívan részt veszünk és támogatjuk a rendezvények alatt 

is a sajátos nevelési igényű tanulóinkat. 

A szülőkkel való kapcsolattartásnak évek óta kialakult jó gyakorlata van, továbbra is ezt a 

hagyományt folytatjuk. 

Egyebek  

A Fejlesztő Munkaközösség kéri, hogy a tanév során, a minden évben más intézményben 

megrendezésre kerülő Regionális Tanítói Konferencia helyszíne az idei tanévben a mi 

iskolánk legyen. A konferencia várható időpontja előreláthatóan május vége. 

 

Vép, 2016. szeptember 23. 

Zsikláné Kovács Csilla 

munkaközösség vezető 

 



 

Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

ISKOLAI 

munkaterv 
2016-17.  

 

Vép, 2016. szeptember 23. 



 

 

Nap 

 

 

Esemény, tevékenység, megvalósítandó cél, feladat 

 

Résztvevők 

 

Felelős 

 

Szeptember 

 

 Dokumentáció 

Munkaközösségek munkaterveinek elkészítése 

Hagyományos tanórák kiemelt környezeti nevelési – öko 

lehetőségeinek beépítése a munkatervekbe 

 Munkaközösség vezetők 

humán, reál, osztályfőnöki 

nevelőtestület 

 Iskolai éves munkaterv elkészítése  Igazgató 

 Diákönkormányzat éves munkaterv elkészítése 

Közös programok meghatározása 

Diáktanács Somogyi Gabriella 

dök segítő tanár 

 Ökoiskolai munkaterv elkészítése Öko munkaközösség Öko munkaközösség- vezető 

 Ökoiskolai munkaterv bemutatása és elfogadása a tantestületi 

értekezleten 

Tantestület Öko munkaközösség  vezető 

 Iskolai honlapon való megjelenés  Öko munkaközösség vezető, 

Süveges Péter 

 Iskolai környezet 

Ökofal környezetvédelemmel kapcsolatos hírekkel, hasznos 

információkkal, programokkal stb. 

 

Öko munkaközösség 

Beke Péterné 

Művészeti iskola 

 Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése: 

papír, műanyag, kupak és használt elem-mobiltelefon gyűjtése 

alsó és felső tagozaton kijelölt helyeken, Pontvelem 

 

Öko munkaközösség Öko munkaközösség vezető 

 Madárbarát iskolai program megszervezése 

 

alsó tagozat 4. osztályosok, osztályfőnökök 

 Iskolazöldítési program meghirdetése  

Osztályönkormányzaton belül környezetfelelősök 

megválasztása 

1-8. osztály 

5-8. osztály 

 

osztályfőnökök 

11. ENO Nemzetközi Faültetési projekt 1-8. Gábrielné Balikó Beatrix 

 



 

 Zöld kártya gyűjtő akció meghirdetése, elindítása 

Kapcsolat felvétel a szombathelyi Hermann Középiskolával,  

együttműködés kertrendezés céljából 

1-8. osztály Beke Péterné 

 16. „Tegyünk együtt a biztonságért”projekt indítása 

Rendőrségi előadás bemutató 

3-8. osztály Unger Zsuzsa 

22. Autómentes világnap 

Kerékpáros közlekedés népszerűsítése, kerékpártúra Porpáci 

erdő 

Osztályfőnöki, illetve technika órán a helyes kerékpáros és 

gyalogos közlekedés szabályainak megerősítése. 

„Tegyünk együtt a biztonságért” – MENTŐÁLLOMÁS 

MOBILITAS hét – Művelődési ház  

felső természetismeret tehetséggondozás 

 

 

 

Unger Zsuzsa, Zsikláné Kovács 

Csilla 

26-27. Papírgyűjtés 

 

5-8.o. öko munkaközösség 

30. Kutatók éjszakája 

„Tegyünk együtt a biztonságért” katasztrófavédelem 

Játszótér avató 

felső 

1-8. 

 

reál munkaközösség 

osztályfőnökök 

 

Október 

 

4. ÖKO vetélkedő a Művelődési Házban felső tagozat Beke Péterné, öko mk. 

 A BEAGLE egy online biodiverzitás projekthez kapcsolódás tehetséggondozás Beke Péterné 

8. Madár megfigyelési nap 

Madáretetők tisztítása, kihelyezése 

Madáreleség beszerzése 

 

1-8.o Alsós osztályfőnökök, 

öko munkaközösség 

 

 

 

November 

 

11. „Tök jó nap” – Márton nap 

Érdekes figurák a természetből 

5-8.o Dök, művészeti iskola,  



 

Tökfaragás, tökfestés, termésbábok, asztali díszek, őszi dekor. 

 A 2015-ös év növénye a mocsári kockásliliom 

Rajzpályázat 

1-8.o Művészeti iskola, öko szakkör 

 

December 

 

 SÜTI nemcsak búzalisztből 

 

művészetis tanulók 

technika órák 

technika tanárok, dök, művészetis 

tanárok, öko szakkör, szülők 

Advent Karácsonyfa díszek készítése, kézműves délután osztályok képviselt 

tanulói, művészetis 

tanulók 

dök, művészetis tanárok, 

osztályfőnökök,  

 Fenyőfaállítás, karácsonyi díszek 

 

 dök 

 

Január 

 

 Korcsolyázás 

 

5-8.o osztályfőnökök 

 Féléves beszámoló elkészítése, öko munkaközösség féléves 

munkájának értékelése 

 Beke Péterné 

 

Február 

 

7. Farsang – Diáknap 1-8. o. dök 

1. A Tisza élővilágának emléknapja 

Rajzverseny: A tavalyi év rovara a mezei tücsök 

1-8.o. művészeti iskola 

2. Vizes élőhelyek világnapja 

Téli gyalogtúra a Gépészképzői tóhoz, madármegfigyelés, 

állatnyomok keresés 

3-8.o. természetismeret tehetséggondozás 



 

 

 

Március 

 

 

23. Meteorológiai világnap – látogatás a meteorológiai állomáson 

 

 reál – öko mk. 

 Látogatás egy kutyamenhelyen   

 

Április 

 

3-8. Hősokk miniprojekt   reál – öko mk. 

22.  A Föld napja: túra 

takarítás 

 

5-8.o öko munkaközösség, öko szakkör, 

osztályfőnökök 

24-28. Papírgyűjtés 

Fenntarthatóság – környezettudatosság témahét 

Kapcsolódás a víz világnapjához 

1-8.o. Dök 

ÖKO- Reál mnk. 

 

 Fittség vizsgálat 

a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata  

 

 Testnevelők 

 

Május 

 

10. Madarak és Fák napja 

kirándulás Kőszegi-hegység 

1-4. o. osztályfőnökök, Pusztai Krisztina 

 Erdei iskola 5.évfolyam osztályfőnök 

 A leendő Öko kert területén a gyógynövényfajok számának 

bővítése és táblákkal való ellátása, emelt ágyás. 

Együttműködés a Hefele Középiskolával 

 Öko munkaközösség 



 

 

15. Az állat- és növényszeretet napja Magyarországon > látogatás 

egy kutyamenhelyen 

tehetséggondozó szakkör Beke Péterné 

 Takács János Labdarúgó Emléktorna  

 

1-8.o. Takács Csaba 

 TE SZEDD!-Önkéntesen a tiszta Magyarországért 

akcióban való részvétel 

Beke Péterné, öko szakkör, 

osztályfőnökök 

24. Gyermeknap  

 

Szülői közösség 

 

Június 

 

10. Osztálykirándulások 1-8.o. nevelőtestület 

 Öko tábor 1-8. öko munkaközösség, öko szakkör 

 Éves beszámoló elkészítése, ÖKO-munkaközösség éves 

munkájának értékelése 

 Beke Péterné 

 

 

 

 



 

 

Folyamatos programok, feladatok 

Ökoiskola 

kritériumrendszere 

Időszak, 

időpont 

Tevékenység, feladat Résztvevők Felelős 

 

1. Általános elvárások, fizikai környezet 

 

Az iskola 

tevékenységének 

környezetre 

gyakorolt hatása: 

Az iskola arculata 

(bemutatkozó 

anyagok, épület, 

udvar, dekoráció) 

határozottan 

képviseli a 

fenntarthatóság, a 

környezettel 

harmonikus 

(környezetbarát, 

egészséges) életvitel 

pedagógiai értékeit 

 

Az iskola gondot 

fordít arra, hogy 

fizikai környezete 

gondozott, esztétikus 

és a 

Folyamatos 

 
1. Iskolazöldítési program: 

osztálytermek, aula, folyosók 

2. Zöld kártya gyűjtő akció: egész 

tanéven átívelő iskolai verseny, 

amelybe minden diák benevezhet 

egyénileg. Pontokat a szelektív 

hulladékgyűjtések, az öko programok, 

a környezetvédelmi versenyek, az 

iskolazöldítési programon való aktív 

részvételért stb. lehet gyűjteni. 

Részvételi lehetőség a legkiránduláson 

1-8. o öko munkaközösség, 

osztályfőnökök, tantestület, 

Dök, öko szakkör 

Az iskola közvetlen környezetének, udvarának, kertjének gondozása 

Őszi,tavaszi 

hónapok 

Fűnyírás, 

növényi hulladék, 

lomb komposztálása 

3-8.o Gamesz, osztályfőnökök 

Folyamatos Öko kert program: 

Udvarrendezés, az osztályok saját területeinek 

rendbentartása 

Őszi és tavaszi nagytakarítás 

Fűszer-és gyógynövénykert gondozása 

Sziklakertek gondozása 

3-8.o. Osztályfőnökök, öko 

munkaközösség, öko szakkör 



 

fenntarthatóság 

elveinek megfelelő 

legyen. 

Dísznövények, egynyári virágok ültetése 

Téli hónapok Madárbarát iskolai program  

madáreleség készítése, madárodúk 

madáretetők gondozása 

1-8.o. Pusztai Krisztina, Stánitz 

Istvánné, öko szakkör 

Folyamatos Kerékpártárolók, rendszeres karbantartása  Gamesz 

Folyamatos Kerti foglalkoztató rendszeres tisztántartása, 

karbantartása 

 Gamesz 

Az intézmény belső arculatának formálása 

 

 

 

 

 

Folyamatos 

Intézmény, folyosók, aula dekorációja: 

- dísznövények 

- diákrajzok, plakátok 

- projektek, témahetek kiállításai 

- művészeti iskola kiállításai 

- ÖKO fal 

 Dök, művészeti iskola, öko 

csoport 

 Osztálytermek dekorálása: 

- közösségi élet, 

- nemzeti ünnepek 

- jeles napok, 

- ÖKO hírek 

1-8.o. Osztályfőnökök 

Felső tagozaton: 

osztályönkormányzatok 

környezetvédelmi felelősök 

 

2. Tanítás – tanulás 

 

Az iskola 

pedagógiai 

programjában, helyi 

tantervében 

kiemelten képviseli 

a fenntarthatóság 

pedagógiai 

törekvéseit. 

Folyamatos A pedagógiai munka a gyermekek életkorát és 

egyéni sajátosságait messzemenően 

figyelembe veszi, az iskola sokféle pedagógiai 

módszert vesz igénybe céljai elérése 

érdekében: 

- Tanórákon alakított környezettudatos 

gondolkodás, öko szemlélet /tanmenetekben 

zöld levéllel jelölve/ 

-Tevékenységközpontú pedagógiai eljárások, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazgató, nevelőtestület 



 

IKT alkalmazása 

-Szabadban tartott foglalkozások /kerti 

foglalkoztató/ 

-A könyvtárban külön polcon találhatóak a 

pedagógusok és a diákok számára ajánlott 

fenntarthatósággal kapcsolatos könyvek, 

folyóiratok, segédanyagok. 

 

1-8.o 

Kijelölt  

időpontok 

A tanulók életkoruknak, képességeiknek 

megfelelően aktívan, a pedagógusokkal 

partneri viszonyban részt vehetnek az oktatási 

tevékenységek megtervezésében, 

megvalósításában: 

Projektek : Tudományok világa, Öko projekt 

Témahét: Idegennyelvi, Erdei iskola 

Karácsony: alsós munkaközösség 

Tanulmányi kirándulások 

DÖK programok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályfőnökök, szaktanárok, 

munkaközösségek, Dök, 

Szülői közösség Folyamatos ill. 

kijelölt 

időpontok 

Az oktató-nevelő munkában helyet kapnak a 

helyi közösség életéhez kapcsolódó 

tevékenységek. Az oktatás példát mutat saját 

környezete kezelésére: 

Iskolaudvar és –kert gondozása 

Komposztálás 

Szelektív hulladékgyűjtés – száraz 

elemgyűjtés kihelyezett gyűjtőedényekben 

Papírgyűjtések 

Kijelölt 

időpontok 

A természet tanulmányozása tantermen, 

iskolán kívül, a szabadban is folyik. 

A szabadban szervezett foglalkozások célja az 

egészséges életvitel kialakítása: 

Tanulmányi séták, tanulmányi kirándulások, 

1-8.o Osztályfőnökök, szaktanárok, 

Dök, Szülői közösség 



 

Jeles napi rendezvények, Gyermeknap, 

Projektek, témahetek 

 Folyamatos Környezetvédelmi versenyeken való részvétel: 

Kaán Károly országos természet- és 

környezetismereti vetélkedő, 

Herman Ottó országos biológiaverseny, 

Herman Ottó országos természetismereti 

verseny 

Teleki Pál országos földrajz- és földtan 

verseny, 

Kikelet környezetvédelmi verseny 

 

3-8.o. Szaktanárok 

 

3.  Személyi feltételek, belső kapcsolatok 

 

Az iskola 

valamennyi dolgozója 

példát 

mutat a diákoknak a 

környezetbarát 

szemlélet, az 

egészséges életvitel 

és fenntarthatóság 

szempontjait 

figyelembe véve. 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos 

Az iskolában ÖKO munkaközösség 

működtetése, tagjai között a 

munkaközösségek, a művészeti iskola, a 

technikai dolgozók, és a Dök képviselőivel. 

Az ÖKO munkaközösség figyelemmel kíséri, 

véleményezi, javaslataival segíti az iskola 

nevelési tevékenységét. 

 Öko munkaközösség 

A diákok bevonása az őket érintő döntések 

előkészítésébe. A diákönkormányzatban van 

környezetvédelmi felelős. 

Diáktanács Dök segítő tanár 

Az iskola házirendje kiemelten foglalkozik az 

iskolában és környékén lévő természeti és 

épített értékek védelmével. 

 Igazgató 

 

4.Tanórán kívüli tevékenységek 

 



 

Az iskola minden 

tanév 

munkatervében 

tervez az ÖKO 

iskola arculatához 

kapcsolódó 

programokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos 

Tanórán kívüli szakkörök a környezeti nevelés 

szolgálatában: öko szakkör 

Tehetséggondozás: természettudományok 

Alsó tagozat 

Bevont tanulók Bándoliné Pájer Éva 

Stánitz Istvánné, Beke Péterné 

Pusztai Krisztina 

Az iskola sokféle fizikai, mozgásos 

tevékenység számára biztosít lehetőséget 

(tornaszobai, sportudvari, kültéri szervezett és 

kötetlen mozgáslehetőségek): 

- Labdarúgó szakkör, saját szervezésű 

megyei szintű Takács János 

Emléktornát szervezzük évek óta 

- Atlétika szakkör 

- „Dobd a kosárba!”-országos 

programban való részvétel, 

együttműködési megállapodás az 

MKOSZ-vel 

- Kapcsolat a szombathelyi Ifjú 

Solymok Egyesületével-szakmai 

támogatás 

- Részvétel a Kinder+sport országos 

tömegsport programban 

- Mini-hungarofit méréseket végzünk 

valamennyi diákon ősszel és tavasszal 

- Kerékpáros és gyalogos közlekedést 

népszerűsítő programokat szervezünk 

- Sportnapok, diákolimpiák 

Bevont tanulók Soós Eszter, Takács Csaba 

nevelőtestület 



 

- Úszásoktatás 4., 6. évfolyamon 

       -    Friss levegőn való szabad mozgás: 

            2.3. óraközi szünetek 

            Játékos egészségfejlesztő testmozgás:  

             napközi 

Az iskola belső kommunikációs csatornái 

tükrözik az ÖKO iskolai célokat. 

Honlap, faliújságok, ökofal 

 Igazgató, rendszergazda, öko 

munkaközösség 

 

5. Egészséges életmódra nevelés 

 

  

 

 

 

Folyamatos 

Részvétel a zöldség-gyümölcs programban 1-6.o. osztályfőnökök 

Részvétel az iskolatej programban 1-8.o. nevelőtestület 

Iskolabüfé kínálatának ellenőrzése: 

egészséges táplálkozás: 

egészséges, frissen készített élelmiszerek 

forgalmazása, gyümölcssaláta, zöldséges 

melegszendvics, üdítő helyett meleg tea, tej, 

kakaó 

  

Fogászati szűrés 1-8.o igazgató 

Az iskolában van a tantervbe beépített 

speciális fenntarthatósági tematikájú szakkör: 

életmentés, egészségtan 

 

8.o. Stánitz Istvánné 

 

6. Társadalmi kapcsolatok 

 

Az iskola  

 

Más iskolákkal való kapcsolattartás: 

Ausztria, Déva 

 

 

Révi Renáta 

Pusztai Krisztina 



 

együttműködik más 

iskolákkal, a helyi 

önkormányzattal, a 

helyi hatóságokkal, 

civil szervezetekkel 

és olyan helyi 

támogatókkal, 

vállalkozókkal, 

melyek az ÖKO 

iskola értékeivel és 

céljaival megegyező 
célokat szolgálnak. 

 

 

Folyamatos 

 

Kistérségi versenyeken való részvétel 

 

 

 

     1-8.o. 

 

szaktanárok 

Kapcsolat helyi szervekkel, intézményekkel, 

helyi vállalkozókkal 

- Önkormányzat 

- Vadvirág Óvoda 

-Gépészképző 

- Művelődési Ház 

- Egészségügyi intézmények 

- Civil szervezetek 

-Kertészek 

Csatlakozás tisztasági akciókhoz, 

közös rendezvényekhez 

Hulladékgyűjtés 

Igazgató, nevelőtestület, Dök, 

Szülői közösség 

6. Az iskola működtetése 

Az iskolánk 

működtetése során 

lehetőségeinkhez 

képest törekszünk a 

környezeti terhelés 

minimalizálására. 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos 

 

Környezetkímélő anyaghasználat: 
- Tudatos takarékosság az anyagokkal, 

termékekkel, vízzel, energiával. 

-Környezetkímélő anyagok használata a 

karbantartási munkákban és a takarításban. 

  

 

 

Technikai dolgozók, 

nevelőtestület 

Az iskola a lehető legkisebb 

szinten tartja a hulladékkibocsátását, a 

hulladékokat környezetkímélő módon kezeli. 

 

Energiatakarékosság: 

vízzel, hőenergiával, elektromos árammal: 

Öko kommandó őrjárata:  csapok és WC 

tartályok működésének rendszeres 

ellenőrzése, a csepegések és szivárgások 

azonnali jelentése 

Világítás, szellőztetés ellenőrzése 

 Technikai dolgozók, 

nevelőtestület, Dök 

Környezetvédelemmel Folyamatos  Zöld béka Környezetvédelmi pályázat  öko munkaközösség vezető 



 

kapcsolatos pályázati 

kiírások figyelemmel 

kísérése és lehetőség 

szerint megpályázása 

„Együtt a környezetünkért” pályázat 

Környezetvédelemhez 

kapcsolódó 

továbbképzéseken, 

konferenciákon, 

programokon, 

versenyeken való 

részvétel 

Folyamatos Környező öko iskolák látogatása, 

tapasztalatszerzés 

 iskolavezetés,  

öko munkaközösség 

                                                                                                                       

 

Beke Péterné 

Öko munkaközösség vezető 
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Iskolánk Pedagógiai Programjában kiemelten szerepelnek a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok. Különösen nagy figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, a 

felzárkóztatásra szorult tanulók segítségadására, valamint az esélyegyenlőség megteremtésére.  

Az iskola minden pedagógusa részt vesz a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

 

 

Törvényi háttér: 

 

- A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

- 1997. XXXI. Tv. (Gyvt) 

- 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

- 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-, oktatási intézmények működéséről 

- A 2007 évi LXXXVII. Törvény ( az 1993. évi törv. módosítása) 

- 2002. évi IX. törvény 

- A szociális- és gyermekvédelmi törvény 2011 júliusi módosítása 

- A családok tájékoztatásáról szóló 1998.évi LXXXIV törvény 

 

 

(1)„Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki 

esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a./ a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége. /legfeljebb alapfokú 

iskolai végzettséggel rendelkezik/ 

b./ a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága. A rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 

hónapig álláskeresőben nyilvántartott személy. 

c./ a gyermek elégtelen lakókörnyezete, ill. lakáskörülményei. /félkomfortos, komfort nélküli 

vagy szükséglakásban, ill. olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az 

egészséges fejlődéshez szükséges feltételek. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a-c pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll. 

 

 

Feladatok: 

 

1./  Veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos teendők: 

 

- Veszélyeztetettek, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, 

rendszeres    gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, védelembe vettek 

felmérése, folyamatos aktualizálása. 

Feladat: Tanév elején felmérni, az Önkormányzattal egyeztetni, nyilvántartásba 

venni, hogy kik azok, akik a célcsoportba tartoznak. 

Felelős: ifj. véd. megbízott 

Határidő: folyamatos 

 

- A tanulók és a szülők ismerjék lehetőségeiket, jogaikat, tudják, hogy probléma  

       felmerülése esetén hova forduljanak segítségért. 

       Felelős:  osztályfőnökök, ifj. megb. 

       Határidő:  folyamatos 



 

- Hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szüleinek 

adatszolgáltatása.  

      Felelős:    minden pedagógus 

                  Határidő:  folyamatos 

    

-    Szükség esetén felvenni a kapcsolatot a Gyermekjóléti és a Családsegítő  

     Szolgálattal. 

      Felelős:   ifj. véd. megb. 

      Határidő:  alkalomszerű 

    

 

-   Fejlesztő csoportok, vagy egyéni foglalkozások alakítása a szaktanárokkal      

     karöltve. /IPR/ 

     Felelős: igazgató, fejl. Pedagógusok, pedagógusok 

     Határidő:  folyamatos 

- Osztályfőnökökkel, szaktanárokkal való együttműködés, kölcsönös segítségnyújtás. 

      Felelős:  minden pedagógus 

     Határidő:  folyamatos 

 

- A gyermek hátrányos helyzetének, veszélyeztetettségének felismerése, lehetőség      

- Szerint azok kialakulásának megelőzése, ill. enyhítése. 

     Felelős:   minden pedagógus 

     Határidő: folyamatos 

 

- A bántalmazás kiszűrése, ill. lehetőség szerinti megelőzése. 

- Felelős: osztályfőnökök 

- Határidő:  folyamatos 

 

- Lehetőség szerint segítségnyújtás, a veszélyeztetettség megszüntetésében való 

részvétel – titoktartási kötelezettség figyelembevételével. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  minden pedagógus 

 

- Szemléletformálás mind a gyermek, mind a szülő tekintetében. Szülők felvilágosítása 

      ismereteik bővítése, segítségnyújtás a mindennapi problémák kezelésére. 

      Felelős:  minden pedagógus 

                 Határidő: folyamatos 

 

- Viselkedési, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek kirekesztésének 

      megelőzése. Egyéni esetkezelés, egyéni beszélgetés. 

     Felelős:  minden pedagógus 

     Határidő:  folyamatos 

 

- A tanuló részképesség zavara ne okozzon  „zavart” sem a tanórán, sem a családban. 

- Szükség esetén továbbirányítani a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottsághoz, ill. a  

      Nevelési Tanácsadóba. 

     Felelős: fejlesztő pedagógusok 

                  Minden pedagógus 

     Határidő: folyamatos 

 

-   A   „társtalan”, közösségükben  „magányos” gyermekek felkarolása. 

     Spontán, vagy irányított beszélgetésekkel személyiségfejlesztés, szemléletváltás, 



     Ötletbörze,  a szabadidő kellemes és hasznos eltöltéséhez. 

      Felelős:   osztályfőnökök 

                      Ifj. véd. megb. 

      Határidő:  alkalomszerű 

 

- Az igazolatlan hiányzások visszaszorítása. 

      A szülők és tanulók felvilágosítása az igazolatlan hiányzások következményeiről. 

      Szülő értekezleten tájékoztatás. Szükség esetén családlátogatás. 

      Tanórákról való igazolatlan hiányzás esetén a törvényben meghatározott  esetekben 

      és módon értesítés küldése szülőnek, ill. a  jegyző felé. 

      Felelős:   osztályfőnökök 

                    Ifj. véd. megbízott 

     Határidő:  folyamatos 

 

 

     

 

 

 

 

2./ A szülők körében végzett feladatok: 

 

 - Együttműködés, szemléletformálás 

 - Tanácsadás, tájékoztatás a jogokról és kötelességekről 

 - Szülői értekezleteken, fórumokon aktív közreműködés 

 - Érdeklődés esetén előadások szervezése 

 - Esetenként családlátogatás az osztályfőnökkel 

 - Hetenkénti, rendszeres fogadóóra biztosítása  

  

 

3./ A tantestület körében végzett feladatok: 

 

 - A gyermek- és ifjúságvédelmi munka koordinálása 

 - Együttműködés, szemléletformálás 

 - Tanácsadás, információk, nyomtatványok átadása 

 - Szoros kapcsolattartás az iskola vezetésével 

 -  Részvétel az egészségnap és a drog-prevenciós programokon 

 - Egyeztetés az ingyenes tankönyvre jogosultakról, biztosítani a rászorult  

               tanulók részére könyvtári példányokat 

 - Fokozott figyelem az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal a hátrányos, 

              a halmozottan hátrányos és a veszélyeztetett tanulók tanulmányaira 

 - A hátrányos megkülönböztetés elkerülése 

 - Szoros együttműködés az integrációs feladatok ellátásában az 

              esélyegyenlőség megteremtése érdekében 

 

 

4./ Önálló feladatok: 

 

 - Kapcsolattartás a külső intézményekkel ( Nev.Tan., Gyermekjóléti Sz., 

  Gyámhatóság, Önkormányzat, szervezetek, egyesületek, iskolaorvos/ 

 - Estemegbeszéléseken való részvétel 

 - Közzétenni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények 

              címét, telefonszámát 



 - Szükség esetén a jelzőrendszeren keresztül értesíteni az illetékeseket. 

            -Együttműködés a DÖK-kel. 

 

 

 

 

 

Gyermekvédelmi támogatottak:  34 fő 

 

Kiricsi Szebasztián 2 .b BTM 

Kertész Izabel 1. a  HH 

Horváth Kíra 1. b HH SNI 

Farkas Amina 1. a HH  SNI 

Szigeti Justin 1. b  HHH  SNI 

Horváth Rikárdó 1. b  HH 

Horváth Dzsasztin 1. b HH 

Takács Viktória 2. b HH 

Takács Gábor 1.a HH 

Nyári Angelina 2. b   HHH 

Várnai Roland  2. a  HHH 

Buza Laura 2.a HH 

Forgács Virág 3. b  HH   SNI 

Forgács Mercedesz 1. b HH 

Balogh Dávid 2. b 

Kertész Lara 3. a  HH 

Nyári Dominik  3. a   HH    SNI 

Kolompár Tíciána 3. a HH 

Preininger Vanessza 3. b 

Forgács Maik  3. b HH  SNI 

Forgács Piroska 3. a HH 

Forgács Sanel 1. b HH 

Bokor Dalma  4. a 

Bokor Stefánia  4. a 

Bódis Tamás 3. a    SNI 

Kolompár Liliána  3. b     HHH   SNI 

Takács Adrienn  5. a    HH 

Nyári Zsaklin  5. b    HHH   SNI 

Tóth Barbara  7. a   SNI 

Bokor Dominik 8. a 

Lendvai Helena 1. b HH 

Börzsönyi Ákos 1.b 

Czene Cintia   8. b  HH     SNI 

Dóka Stella 8.a 

 

 

 

 

 

Veszélyeztetett tanulók:  12  fő 
 

Horváth Kíra Rebeka 1. b 

Varga Dzsenifer 4. a 

Takács Adrienn 5. a 



Takács Viktória 2. b 

Takács Gábor 1. a 

Bódis Tamás 3. a 

Pintér Norbert 4. a 

Pintér Dorina 8. b 

Kaszala Krisztofer 7. a 

Szigeti Justin 1. b 

Horváth Rikárdó Roberto 1. b 

Horváth Dzsásztin Dzsúlió 1. b 

 

 



 

 

 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

MUNKATERVE 

 

 

 

 

Vép, 2016.szeptember 25. 

Készítette:  Somogyi Gabriella 

                    DÖK segítő tanár 



Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött 

létre. Jogvédelmi funkciója mellet azonban fontos szabadidős programszervezési, 

közösségszervezői tevékenység. 

Tervszerű programkialakításával fogalmazzuk meg működésünk főbb irányelveit. A 

DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet.  

Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok 

kitűzésével tervezzük. 

Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a 

diákok ismerjék és alkalmazni tudják a tanulói, diákönkormányzati jogokat. A jogok 

ismeretén túl tisztában kell lenni azzal is, melyek a diákönkormányzat feladatai az 

iskolában. 

A Törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban a 

diákönkormányzatok iskolai élet, és programszervező szerepe érvényesül leginkább. 

Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a diákönkormányzat megkapja működéshez 

szükséges információkat, eszközöket.  

A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még 

vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az 

általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot 

előkészítő, mind az abban résztvevő tanulókat. 

Elkészítettük és elfogadtuk a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat. 

Házirendünket minden tanév elején felülvizsgáljuk. 

Októberben és januárban diákgyűlést tartunk, ahol tájékoztatjuk iskolánk tanulóit a 

diáktanács munkájáról, az éves programról. 

Célunk: 

- A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A tanévet akkor 

tekintjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált 

programok mellett új elemekkel is gazdagítani tudjuk  a mindennapokat. 

- Az intelligens kommunikáció és a Házirend hatékony betartása érdekében, valamint 

a tanulók közösségi tevékenységének érdekében segítjük az osztályfőnöki 

közösséget. 

- Az ÖKO iskolai program hatékony megvalósítás érdekében szoros kapcsolatot 

kívánunk kialakítani iskolánk ÖKO munkaközösségével. Az együttműködésünk akkor 

lesz sikeres, ha a környezetvédelmi, takarítási, egészséges életmódra nevelő 

rendezvényeken minél több diák vesz részt. 

- Részt kívánunk vállalni a projektek és a témahetek lebonyolításában, akár önálló 

programokkal is. 



- Az alsó és felső tagozatos diákok szabadidős programjainak összehangolása, 

egységes éves munkaterv elkészítése, a projektek és témahetek programjainak 

közös tervezése. 

 

A diákönkormányzat működési területei, feladatai:  

 

1. A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az 

iskolaközösségben. 

2. A diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belső kommunikációs 

csatornái:  

 az iskola aulájában és folyosóin elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése /DÖK, 

versenyek/ 

  diákok folyamatos tájékoztatása a programokról, rendezvényekről és az őket 

érintő iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések 

alkalmával 

 rendszeres jelenlét iskolánk honlapján, továbbá a havonta megjelenő városi 

újságban, a Vépi Krónikában, diákcikkek, rajzok, fotók, információk az iskolai 

életről, élménybeszámolók 

  osztályönkormányzatok rendszeres bevonása az osztályokközösségeket 

érintő feladatokba 

3. A társadalmilag hasznos munkák irányítása és segítése: 

 papírgyűjtés évente kétszer ősszel és tavasszal 

 hasznos elem és mobiltelefon gyűjtése folyamatosan 

 műanyag kupak gyűjtése folyamatosan 

 PET palack gyűjtése ÖKO programhoz kapcsolódóan 

 szelektív hulladékgyűjtés az iskola épületén belül alsó és felső tagozaton 

folyamatosan 

4. Kulturális rendezvények segítése: 

 iskolai ünnepélyek 

 rendezvények, kiállítások, közösségi szabadidős programok szervezése 

 Diáknap 

 Iskolai projektekben és témahetekben való részvétel 

5. ÖKO programok segítése: 

 energia körséta 

 parkosítás, szépítés, madáretetés 

 ÖKO projekt 

 vetélkedők 

 Környezetvédelmi csoport a Diáktanácsban 



6. Sportrendezvények, kirándulások, túrák lebonyolítása 

7. Külső kapcsolatok ápolása: 

 szellemi és sportversenyek lebonyolításában való közreműködés 

 Tudás Fája Közalapítvány 

 Művelődési házzal közösen szervezett programok 

 A helyi újsággal kapcsolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendezvénytervezet 

2016-2017. 

 

hónap feladat segítök 
szeptemb

er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-27. 

-Osztályönkormányzatok 

megválasztása 

-Diákelnökválasztás- 

kampány- bemutatkoznak 

a jelöltek 

-Diáktanács választás az 

osztályok képviselőivel 

-DÖK alakuló űlés: 

igazgatói tájékoztatás a 

tanév rendjéről 

alapdokumentumok 

elfogadása, éves 

feladatok, 

rendezvényterv 

reszortfelelősök 

megválasztása 

-Hirdetőtáblák 

létrehozása ( DÖK 

faliújság) 

-Éves munkaterv 

összehangolása az alsó 

tagozatos kollégákkal 

-Papírgyűjtés 

osztályönkormányza

tok képviselői 

osztályfőnökök 

alsó tagozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖK, ÖKO, Gamesz, 

szülők 

október 

 

 

 

Diáktanács gyűlés 

 

 
 



 

 

 

 

 

26. v. 27. 

 

28. 

 

Októberi ünnepségek: 

 okt.6. 

 okt.23. 

 

Tökfaragás az 

alsósoknak 

Felsőssé avató buli az 

ötödikeseknek 

Halloween party 

 
 
 

 

DÖK, művészeti 

iskola 

DÖK 

november 

 

 

30. 

 

Egészségnevelési 

program 

Adventi készülődés: 

-adventi koszorú  

-karácsonyi üdvözlőlap 

-ajándékok készítése 

 
DÖK, ÖKO OFŐ 

 

DÖK,Művelődésiház 

Napközis csoportok 

 

december 

2.  

6. 

9.  

 

 

 

 

 

21. 

 

Karácsonyi dekorálás! 

Jön a Télapó! 

Mikulás party 

 

Karácsonyfa díszek 

készítése 

Fenyőfa állítása 

 

Karácsonyi hangok… 

kis „öröm ünnep” 

 

közös éneklés, 

süteményezés az egész 

 

 

DÖK 

DÖK 

 

 

DÖK, Művészeti 

iskola 

 

Dök, 

Osztályfőnökök 

Osztályok 

Tanári kar 



iskolának 

Karácsonyi ünnepség 

január 

10. 

 

Doni áldozatok 

emléknapja 

 

Téli örömök: 

korcsolyázás 

 

február 

3. 

 

DÖK nap: FARSANG 

 

 

DÖK 

március 

14. 

 

 

31. 

 

Nemzeti ünnep 

 

 

Fordított nap 

Tanár-diák vetélkedő 

 

Pusztai F., Szabó E., 

Horváth Z., Bodáné 

Sz.A. 

DÖK 

április 

3-7. 

 

 

11. 

 

24-25. 

24-28. 

 

 

28. 

 

Digitális témahét 

 

 

A költészet napja 

 

Papírgyűjtés 

Fenntarthatóság- 

környezettudatosság 

témahét 

HATOSFOGAT 

MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 

 

Reál 

munkaközösség 

 

DÖK , Pusztai F. 

 

DÖK, ÖKO 

ÖKO  

május 

 

 

Anyák napja az alsó 

tagozaton 

Takács János 

Emléktorna 

Gyereknap 

 
 
Takács Csaba 

 

Szülői közösség 



június 

2. 

 

 

9.??? 

 

7. 

 

 

 

17. 

 

Nemzeti Összetartozás 

Napja 

 

Legkirándulás 

 

Osztálykirándulások 

 

Bolondballagás 

 

Ballagás, tanévzáró  

 

 

Saly Rita 

 

 

DÖK 

 

Osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIÁKTANÁCS 

 

 

DIÁKELNÖK: Szijártó Dorka 

DIÁKTITKÁR: Habda Janka 

Eredics Izabella 

Martonitz Regina 

Nagy Vivien 

Szabó Daniella 

Kárpáti Dominik 

Cseresznyák Dávid 

Győrfi Dzsenifer 

Matolcsi Cintia 

 

 



 

 

Diákönkormányzati foglalkozások 

Éves munkaterv 

Éves Óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

 

Sorszám Téma, tevékenység, tartalom 

 

1. Diákelnökválasztás-”kampány”- bemutatkoznak a jelöltek 

A kampány megszervezése 

2. Diáktanácsválasztás az osztályok képviselőivel 

3. DÖK alakuló ülés: 

igazgatói tájékoztatás a tanév rendjéről, éves feladatok, 

rendezvényterv 

reszortfelelősök megválasztása 

környezetvédelmi csoport megalakulása 

4. Alapdokumentumok áttekintése, felülvizsgálata és 

elfogadása: Házirend, DÖK Szervezeti és Működési 

Szabályzata 

5. Dök faliújság szerkesztésének megtervezése, 

reszortfelelősök megválasztása 

6. Papírgyűjtés 

7. Ökoiskolai  munkaterv áttekintése, bekapcsolódási pontok 

szervezése 

8. Tökfaragás 

9. Felsőssé avatás, Halloween party 

10. Egészségnevelési program 

11. Adventi hetek szervezése 

12. Adventi kézművesfoglalkozás Napközi 

13. Mikulás megszervezése 

14. Mikulás buli 



15. Fenyőfa állítása 

16. Karácsonyi hangok… Adventi délelött 

17. Korcsolyázás 

18. Farsangi előkészületek 

19. Farsangi előkészületek 

20. Farsangi dekoráció 

21. Diáknap-Farsang 

22. I. félév értékelése, diákgyűlés 

23. Versenyfelkészülés- dök verseny 

24. Tavaszi dekorálás aula 

25. Versenyfelkészülés- dök verseny 

26. Fordított nap Diák-Tanár vetélkedő 

27. Papírgyűjtés megszervezése 

28. Digitális témahét 

29.  Költészet napi műsor 

30. Papírgyűjtés lebonyolítása 

31. Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét 

32. Legek kiválasztása, legkirándulás megszervezése 

33. Bolondballagás megszervezése 

34. Legkirándulás 

35. Bolondballagás 

36. Ökoprojekt segítése 

 

Vép,2016. szeptember 25. 

 

       diákelnök                                                             diáktitkár 

 

 

                                             Somogyi Gabriella 

                                               DÖK segítő tanár 

 

 

 



 

 

 

 

 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

Készítette: Somogyi Gabriella 

Diákönkormányzatot  

   segítő tanár 

Vép, 2016. szeptember 25. 



A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Diákönkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

I. Az általános iskola diákönkormányzata alulról 

építkező közösségi szervezet, amelynek 

tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi 

kérdésre kiterjed. 

 

1. Az iskola diákönkormányzata nem politikai, illetve etnikai 
közösségi szervezet, nem kíván semmilyen iskolánk kívüli 
egyesülés, egyesület, szervezet részeként tevékenykedni. 

2. Legfontosabb feladatának egyrészt az iskolai közösségi élet 
szervezését, a nevelőtestület véleményének meghallgatásával 
annak mind színvonalasabb segítését, másrészt a diákok 
érdekeinek képviseletét tartja. 

3. A tanulók jogaik gyakorlásában és képviseletében a 
diákönkormányzat segít. 

 

 

II. Szervezeti felépítés 

 

1. A diákönkormányzat munkáját az iskolában tanító tanár segíti, aki 
eljárhat a diákönkormányzat képviseletében. 

2. Az osztályönkormányzat 7-8 fő, akik az osztályfőnökkel 
együttműködve a kétirányú információ áramlás legfőbb bázisai. 

3. Diáktanács az osztályönkormányzat 1-1 tagjából és a különböző 
reszortok élére választott vezetőkből áll. 

4. A diáktanács vezetősége 10 főből áll, amelybe 1 diákelnök, 1 
diáktitkár, és 8 reszortvezető tartozik. 

5. A diáktanács vezetősége képviseli a diákközvéleményt, tartja a 
kapcsolatot az iskolavezetéssel, valamint a diákönkormányzatot 



segítő tanárral. Állást foglalhat mindazon kérdésekben, amelyeket 
jelen szabályzat a diákönkormányzat jogköreként meghatároz. 

6. A diáktanács havonta 1 alkalommal ülésezik, de szükség esetén 
bármikor összehívható. Rövid megbeszéléseket hetente egy kijelölt 
napon a nagyszünetben tart. 

 

 

7. A diáktanács összehívását kezdeményezheti a diáktanács 
vetetősége, a DÖK segítő tanár és az iskola vezetősége. 

8. A diáktanács üléseire meghívhatók az iskola diákjai, a 
nevelőtestület tagjai, illetve az iskola vezetősége. A meghívottak 
tanácskozási joggal vehetnek részt az üléseken. 

9. Az iskolagyűlés évente 1-2 alkalommal, de szükség esetén 
többször is összehívható fórum, melynek résztvevőire és témájára 
a diáktanács, a nevelőtestület és az iskolavezetés egyaránt tehet 
javaslatot. 

10. A diákok az őket ért sérelem orvoslásáért közvetlen közvetlenül az 
osztályönkormányzathoz fordulhatnak, amelyek a diáktanácson, 
illetve a diáktanács vezetőségén keresztül tartják a kapcsolatot az 
iskola vezetőségével. 

11. A diákönkormányzat működésére vonatkozó jogokat az oktatási 
törvény tartalmazza. 

12. A tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak, a nevelőtestület 
véleményének meghallgatásával: 

 

- Saját közösségi életük megszervezésében 
- Tisztségviselőik megválasztásában 
- A diák-önkormányzati képviselő megválasztásában 

 

13. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével 

dönt: 

 

- működéséről 
- a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi 

eszközök felhasználásáról 
- hatáskörei gyakorlásáról 



- egy tanítási munkanap programjáról 
- a diákrádió szerkesztőbizottság megbízásáról 

 

14. A diákönkormányzat a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan 

véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos kérdésekben: 
              

- a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések 
meghozatalánál 

- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók 
elkészítéséhez, elfogadásához 

 

 

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, 
megszervezéséhez 

- az iskolai sport működési rendjének megállapításához 
- a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához 
- a könyvtár működési rendjének kialakításához 

 

15. Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat 
véleményének kikérése kötelező, illetőleg amelyekben egyetértési 
jogkört gyakorol, továbbá, ha a diákönkormányzat képviselőjét a 
tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, meghívót – a  
jogszabály nem rendelkezik másképp – a határidő előtt legalább 15 
nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

16. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen 
használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem 
korlátozza az iskola működését. 

17.  A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat 

érintő következő kérdésekben: 
 

- jogszabályban meghatározott ügyekben az iskola 
szervezeti és működési szabályzat megalkotásakor és 
módosításakor 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek 
meghatározásakor 



- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök 
felhasználásakor 

- a házirend elfogadásakor 
 

Vép, 2016. szeptember 25. 

 

Szijártó  Dorka                                               Habda Janka 

Diáktanács elnöke                                          Diáktanács  titkára                                                                                 

                                                                                         

 

                                    Somogyi Gabriella 

                                     DÖK segítő tanár 

 

 



Feladatok, programok 
 

 

Időpont 

 

Feladat, program 

 

Felelős 

 

2016. szeptember 1-2. 

 

Tankönyvellátás biztosítása 

 

tankönyvfelelősök 

könyvtáros 

osztályfőnökök 

 

2016. szeptember 1-2. 

 

AMI beindításának előkészítése 

 

igazgató 

 

2016. szeptember 5. 

 

AMI első tanítási napja 

 

igazgató 

 

2016. szeptember 1-6. 

 

Egyéb foglalkozások beindításának 

előkészítése: szakkör, sportkör, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

tanulószoba, IPR, DÖK fogl. 

 

 

egyéb foglalkozások 

vezetői 

 

2016. szeptember 7. 

 

Egyéb foglalkozások beindítása 

 

 

egyéb foglalkozások 

vezetői 

 

2016. szeptember 15-30. 

 

          

          október 20.  

 

„Tegyünk együtt a biztonságért”- 

projektprogram beindítása/ rendőrség, 

katasztrófavédelem, mentők / 

Börtönparancsnoki előadás 

 

 

igazgatóhelyettes  

Unger Zsuzsanna 

 

2016. szept. – nov. 

 

Úszásoktatás 3. 5. évfolyamok  

 

testnevelők 

 

 

2016. szeptember 23. 

 

Osztályfőnöki és munkaközösségi 

munkatervek elkészítése, ellenőrzése 

Tanmenetek leadása 

 

osztályfőnök 

munkaközösség vezetők 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

 

 

2016. szeptember 26.-27. 

 

Papírgyűjtés 

 

DÖK 

 

 

2016. október 

 

Intézményi Tanács alakuló ülése - 

igazgatói munkaterv ismertetése 

 

igazgató 

 

2016. október 26.  

 

Közalkalmazotti Tanács választás 

 

Közalkalmazotti Tanács 

választási bizottsága 

 

 

2016. november – április 

 

Óvoda-iskola átmenet programjai: 

iskola előkészítő foglalkozások, szülői 

értekezlet 

 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

alsó tagozatos mk.vez. 

leendő elsős 

pedagógusok 



 

2016. december 2. 

 

DIFER vizsgálat elvégzése 

 

fejlesztő 

munkaközösség 

Pusztai Krisztina 

 

 

2016. december 6. 

 

Mikulás nap 

 

 

DÖK 

 

2016. december 

 

Adventi programok 

 

osztályfőnökök 

 

 

2017. január-június 

 

NETFIT vizsgálat 

 

testnevelés 

munkaközösség 

 

2017. február 3. 

 

DÖK nap: Farsang 

 

DÖK 

 

 

2017. április 

 

1. osztályosok beiratkozása, utolsó 

iskola előkészítő foglalkozás 

 

 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

 

2017. április 17-18. 

 

Papírgyűjtés 

 

DÖK 

 

 

2017. április 24. – 28. 

 

Fenntarthatóság – környezettudatosság 

témahét 

 

 

Reál mnk., ÖKO mnk. 

 

 

 

2017. május 

 

Erdei iskola 5. évfolyam 

 

Király Edit 

Saly Rita 

 

 

2017. május 17. 

 

Írásbeli idegen nyelvi mérés: 6. 8. 

évfolyam 

 

MÉCS 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

 

 

2017. május 24. 

 

Országos kompetenciamérés: 6. 8. 

évfolyam 

 

MÉCS 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

 

 

2017. június 7. 

 

Osztálykirándulások 

 

osztályfőnökök 

 

 

2017. június 14. 

 

Ballagási próba 

 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

 

2017. június 19-30. 

 

Hatos-tábor 

 

igazgatóhelyettes 

 

 


