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„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeiknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az 

iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási 

rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.” 

(Eötvös József ) 
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I.1. Minőségpolitikánk 

 

 

Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola minőségpolitikájának 

középpontjában, a továbbiakban is az egyénre szabott tehetséggondozás, 

személyiségfejlesztés, a város sajátos adottságaiból eredő hátrányok csökkentése 

áll. 

Ennek érdekében olyan intézményként szeretnénk működni, amely 

 a törvényi kötelezettségből adódó és a helyi nevelési, pedagógiai programban vállalt 

feladatait partnerei megelégedésére látja el; 

 a gyermeki boldogság, testi- lelki egészség megóvását, a személyiség fejlesztését a 

szülői házzal közös munkálkodás eredményeként valósítja meg; 

 olyan nevelési környezetet biztosít, amelyben a becsület, a tisztesség, a szeretet, 

tolerancia, a másság elfogadása, az együttműködés, a világ iránt való érdeklődés a 

meghatározó szellemi és emberi érték; 

 minden gyermeket és tanulót hozzásegít a benne rejlő tehetség felismeréséhez és 

fejlesztéséhez; 

 vállalja az alapvető erkölcsi normák közvetítését, a helyi hagyományok ápolását; 

 vállalja a matematikai, a szövegértés-szövegalkotás, az IKT, az idegen nyelvi, a 

szociális és életviteli kompetenciák kiemelt fejlesztését; 

 elkötelezett a gyermekek és tanulók diagnózisra épülő egyéni fejlesztése mellett, 

ennek érdekében intézményi szintű méréséi, értékelési, fejlesztési rendszert 

működtet; 

 nevelő- oktató alkotóműhelyként szakmai kihívást jelent minden munkatársa 

számára; 

 elkötelezett a partneri igény és elégedettség folyamatos mérésére épülő 

minőségfejlesztési rendszer működtetése mellett.  

Elkötelezzük magunkat munkatársaink munkahelyi közérzetének folyamatos javítása 

mellett.  



- 3 - 

 

Szakalkalmazotti közösségünk az intézményi célok megvalósítása érdekében kész a 

folyamatos szakmai megújulásra, pedagógiai innovációra, a minőség iránt elkötelezett 

vezetés támogatása mellett. 

 



- 4 - 

 

I. 1. Bevezetés  

 

A2017/2018-as tanév fontos feladatainak meghatározása és a munkaterv a 

következő alapdokumentumokból indul ki: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről  

 a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 

 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények 

fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről 

 121/2013. (IV.26.) Korm, rendelet az Oktatási Hivatalról 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről 

 - Kerettanterv általános iskolák 1.-4. osztálya számára 

 - Kerettanterv általános iskolák 5.-8. osztálya számára 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 

tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények  

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 62/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

 31/2004. (XI.13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az 

Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, 

valamint a szakértői tevékenységről 

 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az 

érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről 
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 10/2006. (IX.26.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános 

feltételeiről 

 KK elnöki utasítások 

 •A Szolnoki Tankerület által kiadott szabályozások, útmutatások 

 •Intézményi Pedagógiai Program 

 •Az 1-8. évfolyam NAT 2012 kompatibilis tantervei 

 •Az iskolai szakmai munkaközösségek javaslatai 

 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen:  

 az intézmény pedagógiai programja,  

 Az 1-8. évfolyam NAT 2012 kompatibilis tantervei 

 •Az iskolai szakmai munkaközösségek javaslatai 

 az intézmény szervezeti és működési szabályzatát,  

 vezetői pályázat 2016-2021 

 az intézmény Házirendje  

 az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai.  

 

 

A 2016 szeptemberében életbelépett a tanulói terheket csökkentő intézkedések 

 

 

1. A kerettantervek helyi alkalmazásának kiszélesítése 

A kerettantervi szabályozás az előző tanévben módosult és jelenleg is érvényben van, miszerint:a 

jelenlegi tantárgyi rendszer és óraszámok mellett a pedagógusok szélesebb jogkört kapnak ahhoz, 

hogy helyi szinten alkalmazkodhassanak a tanulócsoportjaik és az egyes tanulóik képességeihez és 

tanulási tempójához, így biztosíthatják jobban a tanulás végső eredményességét. Ezt biztosítja 

kerettantervi rendelet módosítása úgy, hogy a pedagógusok a tanmenetek elkészítésekor a 

kerettantervi témaegységekhez rendelt kötelező óraszámoktól eltérhetnek, és a 

témaegységekben szereplő témák egy részét (max. 20-30%-át) differenciálhatják vagy 

elhagyhatják a Nemzeti alaptantervben foglaltak figyelembevételével. A felszabaduló órakeret 

felhasználásáról a szaktanár dönt az adott tanulócsoport egyedi szükségletei szerint.  

 

2. Változatlanul érvényben van az 1-2. évfolyamon a tanóra felépítésére vonatkozó szabályozás 

A tartalomcsökkentésre vonatkozó célkitűzéseknek megfelelően az általános iskola 1. és 2. 

évfolyamaiban az új tananyag feldolgozása és a megelőző ismeretek ismétlése, gyakorlása a 45 perces 

tanórai időtartam 2/3 részében, tehát 30 perc alatt megvalósulhat, a fennmaradó időt pedig játékos 

módon lehet felhasználni. Ez a módosítás a szakmai gyakorlatban eddig is létező módszertant 

megerősítését, kommunikációját szolgálja. A tanórából fennmaradó 15 percnyi időtartamot a 

pedagógus módszertani szabadságát figyelembe véve és el nem vitatva a gyermekek érdeklődéséhez, 

fáradtságához, igazodva töltsék szabad játékkal, aktív tevékenységgel. A 45 perces óra beosztása 

kizárólag a pedagógus döntése. A jogszabály által megfogalmazni kívánt cél a tanóra időbeli 

felosztásának pedagógiai szabadságát fogalmazza meg annak érdekében, hogy az 1-2. 
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évfolyamon a tanulók terhelhetőségéhez alkalmazkodóan szervezhesse meg a pedagógus a 

tevékenységét 30-15 perc felosztásának figyelembevételével. Kiemelendő, hogy az alsó tagozaton 

tanító pedagógusok többsége eddig is élt azzal a lehetőséggel, hogy az adott tanulócsoport aznapi 

teljesítőképessége figyelembevételével, módszertanilag differenciáltan szervezze meg a tanórai 

foglalkozásokat. 
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I.2. Kiemelt feladataink a 2017-2018-as tanévben: 

 2012-es kerettantervek szerinti (NAT 2012-höz igazított) helyi tantervek szerinti tanítás 

az 1-8. évfolyamokon. 

 Pedagógus életpálya modell bevezetésével kapcsolatos időarányos törvényi feladatok 

végrehajtása 

 Tanfelügyeletre való felkészüléssel, és az intézményi önértékeléssel kapcsolatos 

időarányos törvényi feladatok végrehajtása. 

 A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény és a végrehajtási rendelet tankönyvellátás 

kivitelezése (KELLO rendszer folyamatos működtetése). 

 Az Oktatási Hivatal és a pedagógiai szakmai szolgáltató által tervezett felméréseken jó 

(javuló) képet festeni munkánkról. 

 DiFeR mérés első évfolyamon (érintettek felmérése 2017. október 13-ig, OH-nak jelentés 

2017. október 27-ig, DIFER mérés 2017. december 1-jéig). 

 NETFIT®, a tanulók fizikai állapotának, edzettségének vizsgálata: 5-8. évfolyamon 2018. 

január 9. és 2018. április 27. között kell megszervezni. A mérés eredményeit 2018. június 

1-jéig kell feltölteni a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe. 

 Idegen nyelvi mérés (angol-német) a hatodik, nyolcadik évfolyamokon valamennyi érintett 

tanulóra kiterjedően (2018. május 16. – szerda) az Oktatási Hivatal szervezésében. 

 Országos Kompetenciamérés: Anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődésének 

mérése a hatodik, nyolcadik évfolyamokon valamennyi tanulóra kiterjedően (2018. május 23. 

– szerda) az Oktatási Hivatal szervezésében. 

 16 óráig tartó tanulói foglalkoztatás megszervezése az engedélyezett státuszok és a 

pedagógusok 32 órás kötött munka idejének hatékony kihasználásával 

 Továbbra is feladatunk, hogy felkészüljünk az intézményi, vezetői és pedagógusok 

pedagógiai szakmai ellenőrzésére, a köznevelési törvény hatályba lépő rendelkezéseire, 

folyamatosan figyelemmel kísérjük a változásokat, a módszertani útmutatókat, kiemelten 

kezelve a pedagógus életpályamodell bevezetéséből adódó feladatainkat. 

- Segítjük a portfóliót feltöltő kollégákat (5 ilyen kolléga van: Barta Petra, Simonné 

Kiss Mária, Szabóné Balogh Mária, Vargáné Dora Márta, Virágné Hamar Nóra) 

- Támogatjuk a szaktanácsadói és szakértői feladatokat ellátó kollégáinkat 
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I.3. Vezetési struktúra 

Az intézmény vezetési szerkezete, a vezetők közötti feladatmegosztás 

Intézményvezető: Bogárné Simon Klára 

Intézményvezető helyettes: Makainé Zérczi Zsuzsanna 

Intézményvezető helyettes: Utasi Katalin 

 

 

Intézményvezető 

Bogárné Simon Klára 

 

 

 

 

 

    

 

alsós munkaközösség 

humán munkaközösség 

nyelvi munkaközösség 

SNI, BTMN tanulók 

hagyományőrző munkaközösség 

 

 

reál munkaközösség 

testnevelés munkaközösség 

osztályfőnöki munkaközösség 

hagyományőrző munkaközösség, 

DÖK 

BECS csoport minőségirányítás; 

MÉFER működtetése 

Intézményvez.h.  

Makainé Zérczi Zsuzsanna 

 

Intézmény vez.h 

Utasi Katalin 
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I.4. Személyi feltételek 

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános iskola (36/ +4fő+9) 

 

S. Név Feladatkör Megjegyzés Besorolás 

1. 1

. 
Bogárné Simon Klára  

intézmény-vezető 

tanár, matematika - 

fizika - pedagógia, 

tehetségfejlesztő 

 

mesterpedagógus 

2. 2

. 

Makainé Zérczi 

Zsuzsanna 

intézmény-vezető h. 

tanár, német 
alsós helyettes 

mesterpedagógus 

3. 3

. 
Utasi Katalin 

intézmény-vezető h. 

tanár, matematika, 

kémia 

felsős helyettes 

mesterpedagógus 

4. 5

. 

Balkovicsné Vágó 

Katalin 
tanár 

osztályfőnök,  

munkaközösség-

vezető 

PED I. 

5.  Barta Petra 
tanító /német - 

testnev. műv. terület/ 
 

Gyakornok 

6. 6

. 
Bartáné Mucza Tünde tanító 

osztályfőnök 

DÖK segítő 

mesterpedagógus 

7.  Bóta Adrienn tanár  osztályfőnök 
PED I. 

8.  Bencsik Orsolya 
tanár, földrajz-

művelődésszervező 
osztályfőnök 

PED I. 

9. 7

. 

Csajbókné Nyári 

Erzsébet 
 tanító 

osztályfőnök, 

 

PED.II 

10. 1

0

. 

Darókné Nagy 

Zsuzsanna 
 tanító osztályfőnök, 

PED.II. 

11.  
Eszesné Csizmadia 

Melinda 
angol 

osztályfőnök 

iskolarádió 

PED.I. 

12. 1

2

. 

Földi Gyuláné tanító 

osztályfőnök,  

munkaközösség-

vezető 

PED.II. 

13. 1

3

. 

Földi Krisztina 

tanító, -matematika 

műv. terület  

tanár, angol, fejlesztő 

pedagógus 

osztályfőnök, 

munkaközösség

vezető 

PED.II. 

14.  Gintlné Nagy Melinda matematika  
PED.I. 
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S. Név Feladatkör Megjegyzés Besorolás 

15. 1

6

. 

Joó Zoltánné 
tanító - 

gyógytestnevelő 1-6 
 

PED.II. 

16. 1

8

. 

Kálló István 

tanár, matematika,  

testnevelés, 

informatika 

osztályfőnök 

munkaközösség-

vezető 

PED.II. 

17. 2

5

. 

Kurdiné Tóth Melinda tanító, osztályfőnök 

PED.II. 

18.  
Lénártné Kontor 

Barbara 
tanító 

vizuális kult. 

műv. terület 

PED. I. 

19.  Pap Szilvia tanár 
osztályfőnök 

DÖK segítő 

PED.I. 

GYED 

 

    
 

20.  Pege Marianna 
gyógypedagógus- 

tanak. 
 

PED.I. 

21. 2

8

. 

Pomázi Melinda 
tanító, tanár, 

informatika, etika 

osztályfőnök,  

munkaközösség-

vezető 

PED.I. 

22. 2

9

. 

Rabné Vágó Katalin tanító osztályfőnök 

PED.I. 

 Pisták Evelin tanító  
GYAKORNOK 

23.  Rajka Attila 
tanár, biológia-

testnevelés 
 

GYAKORNOK 

24.  Simon Ágnes 
tanító –rajz műv. 

terület 
 

PED.I. 

25.  Simonné Kis Mária 
tanár, matematika - 

fizika-technika 
 

PED.I. 

26. 3

2

. 

Sulyok Marianna tanító néptánc 

PED.I. 

27. 3

3

. 

Szabóné Balogh 

Mária 
tanító 

 

Szakszervezeti 

vezető 

PED.I. 

28. 3

4

. 

Székelyfalvi Gáborné 
tanár, 

gyógypedagógus 
osztályfőnök 

mesterpedagógus 
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S. Név Feladatkör Megjegyzés Besorolás 

29. 3

5

. 

Tóth Ágnes tanító osztályfőnök 

PED.I. 

30. 3

6

. 

Tóth Gábor 
tanár, testnevelés,  

gyógytestnevelés 
Bozsik program 

PED.I. 

31. 3

7

. 

Szabó Eszter tanító  napközis,  

PED.I. 

32. 3

8

. 

Vargáné Dora Márta tanító 

gyermek- és 

ifjúságvédelmi 

felelős 

PED.I. 

33. 3

9

. 

Vargáné Turza Judit tanító,  
Bendegúz 

verseny felelős 

PED.I. 

34.  Violáné Pintér Andrea tanító osztályfőnök 
mesterpedagógus 

35.  Virágné Hamar  Nóra tanár, ének 
osztályfőnök 

karvezető 

PED.I. 

36. 3

9

. 

Üres álláshely   

 

37.  Búzás  Ács Enikő iskolai könyvtáros  
GYES 

 Boros Éva 
iskolai könyvtáros 

angol tanár 
 

PED I. 

38.  Csekő Ferencné  iskolatitkár 
nyugdíjba 

vonulás előtt 

 

39.  
Szabóné Volter 

Katalin 

pedagógiai 

asszisztens/gazdasági 

ügyintéző/ 

 

 

40.  Nagy Krisztián rendszergazda  
 

A tantestület munkáját közhasznú pedagógiai asszisztensek segítik. Személyük és számuk a 

tankerület lehetőségeinek függvényében változik. 

Ebben a tanévben: Gonda Adrienn, Pető Lászlóné 

Az intézményben folyó munkát 7 takarító 1 portás és 1 karbantartó segíti. 

 

A 2017/2018-as tanévben működő munkaközösségek száma: 7 
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Munkaközösségvezetők: 

Alsós:   Földi Gyuláné 

 Humán:  Balkovicsné Vágó Katalin 

 Reál   Kálló István 

 Nyelvi:  Földi Krisztina 

 Osztályfőnöki: Pomázi Melinda 

Testnevelés:  Tóth Gábor 

Hagyományőrző Bóta Adrienn 



- 13 - 

 

Tervezett szakkörök: 

 

Újságíró  

Iskolarádió Eszesné Csizmadia Melinda 

Diákszínpad Székelyfalvi Gáborné 

Informatika ECDL Pomázi Melinda 

Énekkar Virágné Hamar Nóra 

Angol Földi Krisztina 

Eszesné Csizmadia Melinda 

Német Makainé Zérczi Zsuzsanna 

Öko-szakkör Szabóné Balogh Mária 

Bozsik program Tóth Gábor 

Néptánc  

1. évfolyam 

2. évfolyam 

3. évfolyam 

4. évfolyam 

5-8. évfolyam 

 

Sulyok Mariann 

 

 

 

 

Nagy Péter (óraadó) 
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Felelősök: 

 

Feladat  

Gyermek- és ifjúságvédelemi felelős Vargáné Dóra Márta 

 

Tankönyvfelelős Makainé Zérczi Zsuzsa 

Boros Éva 

DÖK segítő Bóta Adrienn 

Bartáné Mucza Tünde 

Mérés koordinátor Utasi Katalin 

Pályázatfigyelő,  Pomázi Melinda,  Boros Éva 

Honlapfelelős Bartáné Mucza Tünde 

Tóth Ágnes 

Nagy Krisztián rendszergazda 

Versenyeredmények rögzítése Minden munkaközösség vezető 

MÉFCS Földi Krisztina 

Kurdiné Tóth Melinda 

Utasi Katalin 

BECS Makainé Zérczi Zsuzsanna, Földi Krisztina, Kurdiné Tóth 

Melinda, Utasi Katalin, Pomázi Melinda, Székelyfalvi Gáborné, 

Violáné Pintér Andrea, Bartáné Mucza Tünde, Földi Gyuláné 

I.5. Tárgyi feltételek 

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

 1. évfolyam: kettő tanulócsoport 

 2. évfolyam:  kettő tanulócsoport 

 3. évfolyam:  kettő tanulócsoport 

 4. évfolyam: kettő tanulócsoport 

 5. évfolyam: kettő tanulócsoport 

 6. évfolyam: kettő tanulócsoport 

 7. évfolyam: három tanulócsoport 

 8. évfolyam: három tanulócsoport 
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Összesen: 18 tanulócsoport 

Az épületben a következő helyiségek találhatók 

 Tanterem 19 db 

 Szaktanterem 5db 

o Informatika szaktanterem 

 Könyvtár +1 szertár 

 Nyelvi labor +1 szertár 

 Fizika – kémia szaktanterem +1 szertár 

 Rajz – technika szaktanterem +2 szertár 

 Csoportszoba, fejlesztőszoba  1 db 

 Tornaszoba  +1 szertár 

Az iskola törzstermi rendszerben működik. Mindegyik osztály saját törzsteremmel rendelkezik, 

amelynek rendjéért és tisztaságáért az osztály és osztályfőnök felel.  

Komoly gondot okoz a testnevelés órák számának jelentős mérvű változása. A Városi Tornacsarnok 

kicsinek bizonyul, noha egyszerre három osztály testnevelési órája kerül megtartásra. Az első 

osztályosok a testnevelés órákon ebben a tanévben is az óvodába járnak vissza, a tornaszobát veszik 

igénybe. A heti 90 testnevelés óra plusz az egyéb sport foglakozások megtartása komoly problémát 

jelent. Az órarend elkészítése során fontos szempontként kezeltük, hogy az azonos évfolyamra járó 

tanulók legyenek párhuzamosan a tornacsarnokban. A viszonylag nagy létszám komoly 

odafigyelést és rendkívül alapos felkészülést, együttgondolkodást igényel a testnevelő 

kollégáktól. Az adódó konfliktusok kezelése – megelőzése - csak így valósulhat meg. 

Fontos feladatunk változatlanul az udvarhoz kapcsolódó játszótér elemeinek felújítása, 

javítása, javíttatása. E tanévben is kiemelt feladat a diákok bevonása az épület tisztaságának 

megőrzésébe, az udvar és környezet rendezésébe, valamint az épület és a környezet 

virágosításába. 

Az épület használhatóságát változatlanul nagymértékben rontja a karbantartó műhely és raktár 

hiánya. A felújítás során víztelenített pince ezt az igényt csak részben tudja kielégíteni. A korábbi 

évek belvizeinek köszönhetően az ott elhelyezett dolgaink nagymértékben tönkre mentek. 

Az épület használatában sok nehézséget jelent az, hogy az új szárny udvari termei napos időben 

nagyon melegek. Sajnos a 2016 nyarán felszerelt védőfólia nem sokat enyhít a nehézségen, nem sokat 

javít a munkakörülményeken. A tantermek és irodák klímával való felszerelése lassan 

elengedhetetlenné válik. 
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I. 5. A tanév kiemelkedő feladatai 

Aktuális feladatok 

 

Minden dolgozó számára kiemelt feladat: 

 a személyes példamutatás, 

 a munkahelyi információk, a többi dolgozó munkájával, a gyermekekkel, tanulókkal 

kapcsolatos információk szakmai titokként kezelése, 

 az intézmény hírnevének, jó hírének erősítése, 

 az intézmény értékrendjének határozott közvetítése, az értékek megőrzésére, ápolására 

nevelés, 

 a rend és fegyelem kialakításában, fenntartásában való személyes – saját hatáskörön belüli – 

közreműködés. 

 A gyermekek egyéni képességeihez igazodó tehetséggondozás, fejlesztés.  

Ezen cél megvalósítása érdekében fontos számunkra, hogy minél több tanuló induljon a 

különböző versenyeken. Anyagi támogatást csak a minisztérium által támogatott 

versenyekhez tudunk biztosítani. 

 A szülők bevonása az intézmény működésébe. 

 A szülők igényének és elégedettségének folyamatosan mérése, elemzése. 

 Az intézményi működés szabályozottságának folyamatos javítása.  

 Megtenni mindent a partnerek elégedettsége érdekében. 

 Minőségközpontú gondolkodásmód és minőségtudat erősítése. 



- 17 - 

 

 Image formálása -  

 Pályázati lehetőségek figyelése, kihasználása. 

 Az intézmény weblapjának folyamatos frissítése, fejlesztése, a szervezeti egységre 

vonatkozó nyilvános adatok közzététele, folyamatos karbantartása. Az 

iskolaadminisztrációs szoftver, illetve elektronikus napló következetes, pontos 

alkalmazása. . 

 Az új Mérési, Értékelési Fejlesztési Rendszer következetes, és pontos alkalmazása, 

tovább fejlesztésének tervezése. 

 A pedagógusok teljesítményértékelése  

 A kölcsönös hospitálások rendszerének további alkalmazása 

 A BTMN, illetve SNI tanulók fejlesztő óráinak kiemelt figyelemmel kísérése, a 

hiányzások regisztrálása, szülők tájékoztatása rendszerének közös kidolgozása a pedagógiai 

szakszolgálattal. 

 A tanulók bevonásával az iskolaépület rendjének, tisztaságának folyamatos ellenőrzése, 

értékelése, az iskola környezetének folyamatos szépítése. 

 Az óvoda-iskola átmenet, alsó-felső átmenet folyamatos segítése 

 Az egész tanévet felölelő pályázatok megvalósítása, a pályázatokban rögzített célok és 

feladatok szerint 

o Útravaló - Út a középiskolába 

o A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó, a Társadalmi Megújulás 

Operatív Program„KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN” TÁMOP-3.1.4.B/13-1-2013-

0001 kiemelt projekt keretében kiírt pályázatra fenntartása 

o A TÁMOP-3.1.4. C -14-2015-0648 számú Innováció az Újszászi Vörösmarty Mihály 

Általános Iskolában elnevezésű nyertes pályázat megvalósítása, fenntartása 

 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázatban való részvétel, 

/amennyiben  nyertes lesz a beadásra kerülő pályázat/ 

A közelmúltban megjelent pályázati kiírás, amely 100%-os  támogatási 

intenzitású minimum 5 000 000 Ft maximum 30 000 000 

Ft támogatással KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK részére nyújt 

lehetőséget különböző programok megszervezésére! 

A Felhívás kódszáma: EFOP-3.3.2-16 

A felhívás célja, hogy elősegítse az óvodás és iskoláskorú gyerekek nevelési-oktatási 

intézményen kívüli fejlesztését, ismeret és tudás gyarapítását, továbbá kompetenciáik 

fejlesztését. Ezen tevékenységeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. 
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Ezen tevékenységek fontosak a gyerekek számára, hiszen szerepet játszanak személyiségük 

fejlődésükben, felszínre hozzák a gyerekekben rejlő kreativitást, kapcsolat teremtő- 

önkifejező és problémamegoldós képességüket, növeli önbizalmukat.  

A konstrukcióval elérni kívánt részcélok:  

 a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség 

(együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően, 

 a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, 

tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási 

eszközökkel. 

Célcsoport: 

 az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, 

 köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt 

vevők 

 Különösen a szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest 

alulteljesítők. 

A támogatási kérelmek benyújtására 2016.10.17.-től 2018.10.17.-ig van lehetőség.  

 

 

Kiemelt vezetői feladatok a 2017/2018-as tanévben  
 

 Az iskola menedzselése 

Jól szervezett, hangulatos iskolai programok révén törekedni kell az iskola jó hírnevének 

ápolására. Rendszeresen be kell kapcsolódni a város kulturális életébe, annak alakításában 

még nagyobb szerepet kell vállalni. 

 Felkészülés a kompetenciamérésre  

 Segítségnyújtás a kollégáknak a minősítési eljárásokban, tanfelügyeleti látogatásokban  

 Tantestületen belüli kommunikáció javítása  

 Az intézményen kívüli kommunikáció javítása  

 A pedagógusok szakmai együttműködésének tartalmasabbá tétele  

 Intézményi önértékelés működtetése  

 Munkafegyelem betartatása, pedagógiai munka folyamatos ellenőrzése  

 

A vezetői programban meghatározott célokból eredő feladatok: 

 Az iskolai nevelés eredményességi mutatóinak megőrzése /megfelelő gyermeklétszám, 

eredményes beiskolázás, jó hírnév, kiváló tanulmányi és sport eredmények/ 

 Az eddigi magas színvonalú pedagógiai fejlesztés szinten tartása, lehetőségekhez képest 

továbbfejlesztése. 
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 A csapatszellem igényének fokozása minden kollégánál. 

 Hatékonyabb fellépés az intézmény állagmegóvása érdekében. 

 Az európai normákhoz igazodó játszóudvar, sportudvar kialakításához pályázati lehetőségek 

felderítése 

 Fontos szerepet kap továbbra is a pedagógiai munkában az egészségnevelés és a környezeti 

nevelés. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység minden pedagógus számára kötelező feladat. 

A feladatok végrehajtása során, az eredményesség, szakszerűség, célszerűség és hatékonyság 

elérése mellett kiemelkedően fontos megvalósítani: 

 A gyermek központúságot, a gyermek mindenek felett álló érdekeit, hisz minden egyes 

gyermek individuum, csak rá jellemző genetikai felépítéssel, csak rá jellemző tulajdonságokkal, 

képességekkel, sajátosságokkal. 

 A humanizmust. Az emberség, az egymásra figyelés, a tolerancia, empátia, kölcsönös 

segítségnyújtás elengedhetetlen gyermek és felnőtt közösségben egyaránt. 

 A demokratizmust, mely egyrészről lehetőséget ad a dolgozók, a szülők, a fenntartó 

véleményének kinyilatkoztatására, másrészről, pedig segít a döntések előkészítésében. 

 Az etikai értékek megtartását, az általunk állított normák maradéktalan figyelembe vételét. 

 Egyénileg és intézményesen is kiemelten kezelendő minden olyan törekvés, amely a 

színvonalasabb pedagógiai munka, a sajátos arculat, a gyerekek sokoldalú fejlesztésére szolgál. 

Ehhez szükséges legoptimálisabb személyi, tárgyi, környezeti feltételek biztosítása 

elengedhetetlen. 

 Szülők, gyermekek számára vonzó iskolaprofilt erősíteni. Legyen divat Újszászon 

„Vörösmartysnak” lenni! 

 Hatékony munkálkodást a humán erőforrás kezelésében, és a tantestülettel együtt végzett 

tevékenységben. 

 A pedagógusok előmeneteli rendszerére a minősítő eljárásra való felkészülést segíteni 

 Nagy hangsúlyt kell fektetni, a pedagógiai módszerekben való megújulásra, az osztályfőnöki 

munkára, a pedagógus –személyiségre irányuló új kihívásoknak való megfeleltetésre. 

 A pedagógus és a NOKS alkalmazottak értékeléséhez személyre szóló munkaköri leírást 

készíteni.  

 Fel kell kutatni azokat a forrásokat, amelyekből biztosítani lehet a tárgyi feltételek javítását, 

amelyekkel csökkenteni és ésszerűsíteni lehet a felhasználásokat, takarékosabban lehet kezelni az 

iskola gazdálkodást /pályázatok, szponzorok, iskolai alapítvány/ 

 Megtenni mindent a partnerek elégedettsége érdekében. 

 Minőségközpontú gondolkodásmód és minőségtudat erősítése. 

 Image formálása 

 

 

Prioritások a pedagógiai-szakmai munkában: 
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 a pedagógusok módszertani kultúrájának tudatos, tervszerű fejlesztése a változó tanulói 

összetételnek megfelelően, 

 a szülőkkel történő párbeszéd erősítése, a szülői szerepek gyakorlásának, érvényesülésének 

elősegítése a rendelkezésre álló eszközökkel, módszerekkel (pl. integrációs pedagógiai 

gyakorlat keretében megvalósított negyedéves értékelések, szülők-nevelők találkozója 

 az SNI integráció hatékonyságainak javítása, a fejlesztőmunka megerősítése  

 a HHH/HH tanulók – a jogszabályi környezet miatt az e kategóriából kieső, de kiemelt 

figyelmet igénylő tanulók tanulásának segítése 

 a „pratic education”, a tevékenységpedagógia érvényesítése a pedagógiai gyakorlatban 

(technika tantárgy tanítása, készségtárgyak, természetismereti tárgyak, tanórán kívüli 

tevékenységek) 

 munkára nevelés a tanulás-tanítás minél több színterén, az önkiszolgáló tevékenységek révén 

 a hozzáadott értékelvű mérés-oktatás gyakorlatának megalapozása pedagógusok munkájához, 

az egyéni fejlesztés hatékonysága érdekében 

 a mindennapos testnevelés megvalósításainak elősegítése, az úszásoktatás folytatása (3. 

és 6. évfolyam) A tornatermi testnevelés órák kiváltására alternatív megoldások keresése 

(szivacs kézilabda, asztalitenisz, társastánc, néptánc, relaxáció…) feltételeinek 

megteremtése., az új tornaszoba minél szélesebb körű kihasználása 

 a tehetséggondozás fejlesztése, kiteljesítése (szakkörökben, érdeklődési körökben,.)  

 az óvoda-iskola átmenet pedagógiai segítését támogató programok fejlesztése, működtetése 

 heti két órában a második idegen nyelv tanítása a választható órakeretből 5. évfolyamtól 

kezdve. 

 (nagyobb szerepet kell kapnia a prevenciónak, az egyéni adottságok, képességek 

felmérésének, a szülőkkel való párbeszédnek, stb.) 

 néptánc foglalkozások szervezése minden alsós évfolyamon, valamint a felsősök számára is 

(tanórán kívüli tevékenységek keretében) 
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A fentieken túl kiemelt feladataink: 

A hosszú távú pedagógiai munkánk lebontása az aktuális évre 

Intézményünk feladatai az önértékelés területén: 

 

A külső, tanfelügyeleti ellenőrzések a szakértői óralátogatások, dokumentumelemzés és interjúk 

során tapasztaltak mellett az önértékelési eredményekre és az azokhoz is információt nyújtó kérdőíves 

felmérések eredményeire épülnek, ezért az önértékelés lebonyolítása fontos intézményi feladat a 

tanfelügyeleti látogatásokat megelőzően.  

Ennek első lépése az intézményi célok, elvárások meghatározása a pedagógusokra, a vezetőre és az 

intézményre vonatkozóan a megadott egységes elvárás-rendszerek mentén, mivel így tudja a 

tanfelügyelet és az önértékelés az intézmény saját céljait, sajátosságait is figyelembe venni. Az 

önértékelés előkészítése, belső szabályozása, tervezése és ehhez kapcsolódóan a partnerek 

tájékoztatása szintén az intézmények feladata, de ebben és az önértékelési standardok alkalmazásának 

bevezetésében az Oktatási Hivatal, a standardok kidolgozását végző TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós 

projektjén keresztül támogatja az intézményeket. 

Szervezési – vezetési területen: 

o A munkaközösségek munkája hatékonyságának növelésével a kooperatív tanulási 

technikák, témanapok, előkészítése;  

o szakmai munkaközösségek hatékony munkamegosztással, módszertani 

fejlesztéssel járuljanak hozzá az iskolai célkitűzések megvalósításához 

o Folyamatos belső ellenőrzés; 

o Rendszeres óralátogatásokkal a pedagógiai munka folyamatos ellenőrzése; 

o Kihelyezett továbbképzés szervezésével új pedagógiai módszerek megismerése; 

o Részvétel és aktivitás a település rendezvényein 

o Színvonalas iskolai ünnepélyek és programok szervezése; 

o Mindennapos testnevelés biztosításával tanulóink mozgásigényének kielégítése; 

o Részvétel körzeti és városi – lehetőség szerint megyei- versenyeken; 

o Gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátása.  

o Mentorok kijelölése, új pedagógusok segítése 

o Szervezeti kultúra fejlesztése 

o Szülők bevonása az iskola életébe 

o Önértékelési csoport működtetése 

o A minősítéssel, tanfelügyelettel kapcsolatos feladatok elvégzése, portfóliók 

feltöltésének segítése, iskolai önértékelés elkészítése.  

 

Nevelési területen: 

o Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt 

o Az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése 
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o Környezetkultúra javítása, szükség esetén igényeik kialakítása a kulturált, egészséges 

környezet iránt  

o A tanulók délutánjának hatékony motiváló erejű megszervezése, érdeklődés, 

tehetség és igény szerint 

o Tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, - az emberi, erkölcsi értékek felismerésére, 

tiszteletére nevelés, 

o A Házirend módosítása a Köznevelési Törvény változásainak figyelembevételével 

o környezettudatos látásmód, életmód alapjainak megismertetése szűkebb 

környezetben/ pad, osztály, iskola, kerület, város  

o Egészséges életre nevelés, egészségtudatos viselkedésformák bevezetése 

lehetőségeinek feltárása, beépítése a mindennapokba 

 

 

Oktatási területen: 

o A bukások számának csökkentése; 

o A differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű 

alkalmazása; 

o A tanulók hatékony bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a tanulói 

aktivitás növelése; 

o A tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiváltságának átgondolása, új utak 

keresése; 

o Adminisztrációs munkánk javítása, a szülők többszöri értesítése a gyermeke gyenge 

teljesítményéről, az esetlegesen fennálló bukásveszélyről; a dokumentumok 

naprakész, pontos vezetése, új adatszolgáltatási dokumentumok elkészítése 

o Új tanterv bevezetésének folytatása 4. 8. osztályban 

o Helyi tantervek átdolgozása - Angol, német a harmadik évfolyamon 

o Differenciált óravezetés, egyéni fejlesztés hatékonyságának növelése,  

o SNI, BTMN tanulók egyéni fejlesztési tervének elkészítése a többségi pedagógusok 

által; igénybe véve a gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus kollégák segítségét 

o Tanulói aktivitás növelése az órákon, a munkafegyelemmel kapcsolatos szabályok 

betartása, betartatása 

o Elméleti, közismereti tárgyak átlagának javítása, folyamatos motiválás, ellenőrzés, 

számonkérés mellett. 

o Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre az eredmények javulása 

érdekében  

o Olvasás, szövegértés, beszédértés fejlesztése, szókincsbővítés a mindennapos 

gyakorlatban 

o Mindennapos testmozgás-testnevelés lehetőségeinek kihasználása a testi nevelés 

fejlesztése érdekében. Ennek pontos tervezése, idő és hely beosztása 

o Reflexiók bejegyzése dokumentumainkba  
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Kiemelt feladatok, elvárt eredmények 

a) A magas színvonalú, hatékony, szakmai munka elérése területén : 

FELADATOK ELVÁRT EREDMÉNY 

Egységes pedagógiai követelmények A Pedagógiai Programban megfogalmazott 

elvek betartása megvalósítása  

Munkafegyelem A személyre szabott feladatok pontos, magas 

színvonalú elvégzése 

Módszertani kultúra fejlesztése Részvétel továbbképzésen, önképzés 

 

b) A hatékony, önálló tanulás kulcskompetencia fejlesztése terén:  

FELADATOK ELVÁRT EREDMÉNY 

Hogyan tanuljam? Hogyan használjam? 

Tanulás tanítása 

tantárgyankénti módszertani tanácsadás 

Anyanyelvi kompetenciák fejlesztése felzárkóztató órákon kiemelten 

Matematikai kompetencia a tanórákon integráltan jelenjenek meg, 

Természettudományos kompetencia témanapok, vetélkedők 

 

c) A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése terén: 

FELADATOK ELVÁRT EREDMÉNY 

Szabadidős programok kiemelt feladata 

viselkedéskultúra fejlesztése 

 A tanulói viselkedéskultúra és a 

toleranciafejlődése 

 

d) Az iskola „jó hírének” erősítése terén 

FELADATOK ELVÁRT EREDMÉNY 

Tanulók felkészítése rendezvényekre, 

versenyekre 

Eredményeink propagálása nyomán, javul 

pedagógusaink, iskolánk megítélése 

Pályázatokon való részvétel Az iskola vagyonának, lehetőségeinek 

bővülése 

Kommunikáció növelése Folyamatos publikálás a honlapon és az 

Újszászi Híradóban 
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Határidő: 2018. jún.15. folyamatos 

Felelős: igazgató, munkaközösség vezetők, DÖK vezető, pedagógusok 

Egyéb, pedagógiai munkán túli teendők: 

Tanügyigazgatási feladatok: 

Oktatási azonosító rendszer karbantartása, kapcsolattartás, adatszolgáltatás 

határidő: folyamatos 

felelős: Makainé Zérczi Zsuzsanna, Utasi Katalin 

Első osztályosok beiskolázása 

határidő: 2018. április 

felelős: Makainé Zérczi Zsuzsanna, Földi Gyuláné 

 

Az iskolai tanuló nyilvántartás naprakész vezetése 

határidő: 2018. jún.15. folyamatos 

felelős: Makainé Zérczi Zsauzsanna, Utasi Katalin 

Országos mérések előkészítése, lebonyolítása 

határidő:  folyamatos 

felelős:  Utasi Katalin és az érintett pedagógusok 

Pályaválasztás előkészítése, beiskolázás  

határidő:  2018. febr. 20. 

felelős:  Földi Krisztina, Virágné Hamar Nóra, Pomázi Melinda 

SNI tanulók szakértői kontroll vizsgálatának szervezése, figyelemmel kísérése 

határidő:  2018. jún.15. folyamatos 

felelős: Makainé Zérczi Zsuzsanna, Utasi. Katalin 

A tanulók étkezési támogatásának, a tankönyvtámogatásnak a szervezése, dokumentációja, 

nyilvántartása, tankönyvrendelés bonyolítása 

határidő: 2017. szept.30. 

ill.: 2018.február 28. 

 felelős:  Makainé Zérczi Zsuzsanna, Utasi Katalin, Búzás - Ács Enikő 

Gyermekvédelmi feladatok 

határidő: 2018.jún.15. folyamatos 

felelős: osztályfőnökök, Vargáné Dóra Márta 

Tanmenetek, tantervek felülvizsgálata, frissítése 

határidő: 2017. szept. 30. 

felelős: munkaközösség vezetők 
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Veszélyeztetett, HH, HHH, tanulók nyilvántartása, segítése 

határidő: 2018.szept 30. folyamatos 

felelős:  gyermekvédelmi felelős, osztályfőnökök, Makainé Zérczi Zsuzsanna,  

 Utasi Katalin 

Tanügyigazgatási dokumentumok naprakész, pontos vezetése, azok ellenőrzése 

határidő: 2018.jún.15. folyamatos 

felelős:  osztályfőnökök 
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I.4. A tanév rendjéből adódó feladatok 

A szorgalmi idő 

Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek) 

Tanítási napok száma: 180 

Az első félév vége: 2018. január 26. 

Az első félév január 20-ig tart, az iskolák február 2-ig értesítik a diákokat és a szülőket az 

első félévi tanulmányi eredményről.  

Utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (péntek) 

 

Szünetek: 

Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart.  

 a szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek) 

 a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő) 

A téli szünet 2017. december 27-től 2017. január 2-ig tart.  

 a szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 22. (péntek) 

 a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda) 

A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart.  

 a szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda)  

 a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda) 

  

A témahetek megszervezése 

A témaheteket a minisztérium a tanév rendjében az alábbi időpontok szerint hirdette meg: 

pénzügyi és vállalkozói témahét  

◦ 2018. március 5. és 2018. március 9. között, 

digitális témahét  

◦ 2018. április 9. és 2018. április 13. között, 

fenntarthatósági témahét  

◦ 2018. április 23. és 2018. április 27. között. 

 

 A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez 

kapcsolódó programokon, a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, 

foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti. 

A témahetek általános célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő gyakorlati, 

mindennapokban használható ismeretek élményszerű, játékos módon történő átadása, 

szemléletformálás, egyúttal új pedagógiai módszerek kipróbálására való ösztönzés. Az iskolák – 

amennyiben erre igényük van – a programok megtartásához önkéntesek (pl. pénzügyi, illetve 

infokommunikációs szakemberek) közreműködését is kérhetik, nyitottabbá téve ezzel az iskolák 

világát. 

További információ: 
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www.penz7.hu  

www.digitalistemahet.hu 

www.fenntarthatosagi.temahet.hu 

  

 

Országos mérések, értékelések 

1. Országos kompetenciamérés:2018. május 23. 

A 2017/2018. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a 

szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik 

évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A mérést, értékelést az Oktatási Hivatal 

szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2018. 

május 23-án. 

 

2. Idegen nyelvi mérés hatodik és nyolcadik évfolyamon: 2018. május 16. 

Az előző pontban jelzett iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az 

iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként 

tanulók körében le kell folytatni az Oktatási Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi 

mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal 

készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai 2018. május 16-án végzik el a Hivatal által az 

iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. 

 

3. Difer mérés 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 

az általános iskolák 2018. október 13-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél 

az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek 

fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja 

az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 

rendszer alkalmazását. 

 

4. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

A 2017/2018. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1-4. évfolyamon, 

valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 

vevő tanulók esetében 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell megszervezniük. A 
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mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2018. június 1-jéig töltik fel a 

Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®). 

 

5. Szakmai ellenőrzések az új tanévben 
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Iskolai mérés, értékelés 

 

Hónap Feladat Kire vonatkozik? 

Szeptember - Tanulói, szülői igényvizsgálat, 

- Tímár- féle bemenő mérés 

-előző tanévi negyedikes készség-

képesség mérés javítása 

-évfolyamonkénti bemenő év eleji 

mérés matematika és szövegértésből 

-visszajelzés a szülőknek a 4. 

évfolyamos elégedettség 

vizsgálatról 

1. osztályos tanulók, szüleik 

 

 1. osztályos tanulók 

 4. osztályos tanítók  

 

 

 2. osztályos tanulók 

 2.- 8. évfolyamos tanulók 

 

- 5. osztályos év eleji szülői 

értekezlet 

Október Óvoda-alsó átmenetet és alsó-felső 

átmenetet megkönnyítő 

munkaértekezlet a szeptemberi és a 

4.-es mérés eredményei, valamint az 

óvodai DIFER-eredmények alapján 

-iskolai DIFER-mérés előkészítése a 

Tímár –mérés eredményei alapján 

-Az elsős igényfelmérés 

eredményeinek ismertetése a 

tantestülettel 

 

-óvónők, akik a jelenlegi 1. 

évfolyam nevelői voltak, 1. 

osztályos tanítónők 

- előző évi negyedikes tanítók és 

jelenlegi 5. osztályfőnökök, 

valamint ott tanító magyar és 

matematika szakos kollégák 

November   

December   

Január Felvételi a 8. évfolyamon 

- visszajelzés a szülői értekezleteken 

az elsős szülők számára az év eleji 

igényfelmérésről 

 

- elsős tanítónők 
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Február - tanulói elégedettségvizsgálati 

kérdőív elkészítése 

MFCS 

Március  dolgozói elégedettség 

vizsgálati kérdőív 

elkészítése 

 tanulói elégedettség 

vizsgálat lebonyolítása 

MFCS tagjai, alkalmazottak 

 

 

- MFCS tagjai, tanulók 

Április - dolgozói elégedettségvizsgálat 

lebonyolítása és kiértékelése 

-MFCS 

Május -OKM a, 6. és 8 évfolyamon 

- dolgozói elégedettségvizsgálat. 

intézkedési terv elkészítése 

- igényfelmérés a negyedikes 

tanulók és szüleik körében 

- elégedettségvizsgálat a 4. évf. 

tanulók és szüleik körében 

- elégedettségvizsgálat a 6. és 8.-os 

tanulók és szüleik körében 

- az elégedettség vizsgálatok 

kiértékelése 

- az igény és elégedettség vizsgálat 

eredményeinek ismertetése az 

SZMK értekezleten 

- az osztályfőnökök visszajeleznek a 

tanulók felé az elégedettség 

vizsgálatról 

- intézkedési tervek készítése az 

elégedettség vizsgálatok 

eredményei alapján 

MFCS és nevelő testület tagjai 

Június Az elégedettség vizsgálatok 

eredményeinek megismertetése a 

tantestülettel az év végi értekezleten 

- intézkedési tervek végrehajtásának 

kezdete 

MFCS és nevelő testület tagjai 
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Munkanapok átrendezése a 2017/2018. tanévben:  

 

2018, március 16. (péntek) helyett   Munkanap: március 10 szombat 

2018. április 30. .(hétfő) helyett   Munkanap: április 21. szombat 

 

 

Tervezet a 6 nap felhasználására: 

1. „Egy nap az életért”- Drogprevenciós projektnap /Saját „Jó gyakorlat.”/ 

Megvalósítás: 2017. december 8. 

2. Tanítás nélküli munkanap-Belső továbbképzés  

Megvalósítás:2017. december 22. 

3. Vörösmarty Gála  

Megvalósítás: 2018. május 13. 

Pihenőnap Könyvelve: 2018. április 21. 

4. Tantestületi kirándulás – Eger- szakmai nap - 2017. október 24. 

5. Pályaorientációs nap (ÚJ!) 2018. május 31. 

6. Gyermeknap - Iskolai kirándulás 

Megvalósítás: 2018. május június 

Május 23:  5. és 7. évfolyam 

Május 24.  6. és 8. évfolyam 

Június 6.  alsó tagozat 
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Az intézményi hagyományokból adódó feladatok 

1. Rendezvényeink 

 

Hagyományaink nemcsak a Vörösmarty-héthez kapcsolódnak, hanem fontos helyet foglalnak el 

nevelési-oktatási rendszerünkben, iskolánk életét átfonják. 

 

Ünnepélyes tanévnyitó, elsősök fogadása, nemzeti ünnepek méltó megünneplése, karácsonyi 

rendezvények, /Karácsonyi koncert a templomban) farsangi bál, Anyák napi, gyermeknapi 

megemlékezés, ballagás, ünnepélyes tanévzáró, alapítványi bál, Vörösmarty-gála. 

 

1. Értékelési – jutalmazási tradíciók 

 

Tanév közben: 

Szóbeli, írásbeli dicséretek osztályfőnöki, szaktanári dicséret az osztályközösség előtt, 

igazgatói dicséretek: tagozati szinten az iskolaújságokban. 

Ballagáskor:  

„Vörösmarty” iskolai emlékplakett átadása a nyolc év alatt kiemelkedő teljesítményű diákok 

részére. 

Intézményünk Vörösmarty alapítványának ajándéka (könyv, könyvjutalom) „Jó tanuló jó 

sportoló” tanulóknak. 

Évzáró alkalmával: 

jutalomkönyvek, oklevelek a kimagasló tanulmányi eredményért, magatartási és egyéb 

tevékenységért. 

 

2. A városhoz kötődő hagyományok 

 

Intézményünk hagyományos rendezvényeivel szorosan kötődik Újszász város közéletéhez: a 

diákszínpad, a mazsorett csoport, az énekkar, a néptáncosaink rendszeresen műsorral lépnek fel 

nemzeti ünnepeinken, intézmények rendezvényein, a városi majálison. 

Tanulóink rendszeresen ünnepi műsorral köszöntik a Szociális Otthon, a Kastély Otthon, az 

Időskorúak Napközijének lakóit. A városi szinten megrendezett „Idősek Karácsonyá”-nak 

„meglepetés” műsorát iskolánk gyermekeinek megható, színvonalas előadása teszi színesebbé.   
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Ünnep naptár 

 

Időpont Program Felelős Ell. 

2017.09.01.. Tanévnyitó-Tornaszoba 

ünnepélyes átadása 

 Bogárné Simon 

Klára 

2017.10.06. Megemlékezés az aradi 

vértanúkról (167.évforduló) 

 

Balkovicsné Vágó 

Katalin 

Utasi Katalin 

2017.10.20. Ünnepi megemlékezés a 

Köztársaságunk 

kikiáltásának 27. és az ’56-

os szabadságharc 61. 

évfordulójáról. 

Székelyfalvi Gáborné 

Sulyok Marianna 

Virágné Hamar Nóra 

 

Utasi Katalin 

2017. dec. 1. Vörösmarty–hét megnyitója 

27. évforduló 

Bartáné Mucza Tünde 

Bóta Adrienn 

DÖK vezetők 

Munkaközösség 

vezetők 

 

Makainé Zérczi 

Zsuzsanna 

 

2017. dec. 21. Iskolai karácsony Pomázi Melinda 

Földi Gyuláné 

Virágné Hamar Nóra 

alsó 

 

Makainé Zérczi 

Zsuzsanna 

2018. január 22. A magyar kultúra napja Balkovicsné Vágó 

Katalin 

Utasi Katalin 

2018. márc. 14. 

 

 

 

1848-as forr. és 

szabadságharc 170. 

évfordulója 

Székelyfalvi Gáborné 

Virágné Hamar Nóra 

Sulyok Marianna 

Makainé Zérczi 

Zsuzsanna 

2018. június1. Pedagógus nap Virágné Hamar Nóra 

Balkovicsné Vágó Katalin 

Bogárné Simon 

Klára 
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Sulyok Marianna 

Vargáné Turza Judit 

2018. jún. 04. Nemzeti Összetartozás 

Napja 

Pomázi Melinda 

Székelyfalvi Gáborné 

Földi Gyuláné 

Balkovicsné Vágó Katalin 

DÖK vezetők 

Bogárné Simon 

Klára 

2018. jún.15. Iskolai Ballagás 

 

Osztályfőnökök 

Munkaközösség 

vezetők 

Utasi Katalin 

2018. jún.16 

/Szombat/ 

 

Ünnepélyes Ballagás 

 

7-es osztályfőnökök 

magyartanárok 

 

Utasi Katalin 

2018. jún. 20. 

(Szerda) 

Tanévzáró  Darókné Nagy 

Zsuzsanna,  

Tóth Ágnes 

Sulyok Marianna 

Vargáné Turza Judit 

Virágné Hamar Nóra 

 

 

Makainé Zérczi 

Zsuzsanna 

 

 

Értekezletek 

 

1. Pedagógusoknak 

 

Időpont Feladat Felelős 

2017. aug.22. Alakuló értekezlet Bogárné Simon Klára 

2017. szeptember 11. Tanévnyitó értekezlet Bogárné Simon Klára 

2018. jan. 22. Alsós osztályozó Makainé Zérczi Zsuzsanna 

2018. jan.24. Felsős osztályozó 5-6. Utasi Katalin 
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2018. jan. 26. Felsős osztályozó 7-8.  

2018. febr.05. Félévi értekezlet Bogárné Simon Klára 

2018. jún. 11. (hétfő) Alsós osztályozó  Makainé Zérczi Zsuzsanna 

2018. jún. 13.(szerda) Felsős osztályozó  Utasi Katalin 

2018. jún. 29. Tanévzáró értekezlet  Bogárné Simon Klára 
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Vezetői értekezlet:  

minden héten hétfőn du. 14 óra 

 

Munkaértekezlet:  

minden hónap 1. hétfőjén 14 óra/a délután dolgozó kollégáknak hétfő 16  óra 

 

Téma: 1. Aktuális kérdések 

 

 

2. Szülőknek 

 

Szülői értekezletek 

 

Összevont tanévnyitó értekezlet, majd osztályszülői értekezletek: 

 alsó tagozat:  2017.  szeptember 6. 17:30 óra 

 felső tagozat: 2017.  szeptember 7. 17:30 óra 

 

Pályaválasztási szülői értekezlet: 2017. november 

Félévzáró szülői értekezlet: 2018. február 6-február 10. 

Leendő első osztályosok szüleinek: 2018. március 

 

 

Fogadó órák 

 

- 2017. November 13. 17-18-ig 

- 2018. Január 8. 17-18-ig 

- 2018. Március 12. 17-18-ig 

- 2018. Május 14. 17-18-ig 
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Belső ellenőrzés tervezése 

Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítunk: 

 

A 2017/2018. tanévben iskolánkban dolgozó új kollégák munkájának ellenőrzésére 

1. Pisták Evelin 

2. Rajka Attila 

3. Mészáros Csaba 

4. Boros Éva 

5. Csintó Edit 

 

A tanórák és foglalkozások látogatása során az értékelés a pedagógus kompetenciák és a 

hozzájuk rendelt indikátorok mentén történik. 

 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók  

3. A tanulás támogatása  

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához 

szükséges megfelelő módszertani felkészültség  

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság 

a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs-tevékenység, osztályfőnöki 

tevékenység  

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése  

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

További szempontok: 

9. a Pedagógiai program ismerete, 

10. az egyéb iskolai dokumentumok ismerete (SZMSZ, Házirend stb.), 

11. a kötelezően választandó kerettanterv alapján készült helyi tanterv ismerete, 

12. alapkészségek fejlesztése, kompetencia alapú oktatás, 

13. differenciált munka és önálló ismeretszerzés, 

14. az informatika lehetőségeinek kihasználása, eszközhasználat, 

15. adminisztráció pontossága, rend, ellenőrzés, 

16. tehetséggondozás, - tehetségazonosítás, 

17. felzárkóztatás, 

18. a tanulásirányítási technikák változatossága, 

19. innováció, 

20. módszertani sokszínűség, 

21. kompetenciafejlesztés, 

22. az iskola érdekében vállalt tanórán kívüli feladatok, megbízatások, 
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Célellenőrzések 

Alsó tagozatban 

Munkaszervezés  

Új osztályfőnökök munkája  

Pedagógusok tervező munkája  

Differenciálás a tanítási órákon  

Napközis csoportok tanulásszervezése, eredményessége  

Ovi-suli átmenet segítése  

Kulcskompetenciák fejlesztése  

Felső tagozatban 

Kulcskompetenciák  fejlesztése  

Új osztályfőnökök munkája,  

Adminisztrációs munka,  

Differenciálás kihasználása,  

Pályaválasztás előkészítése,  

Nevelési feladatok megvalósítása osztályfőnöki órákon,  

Útravaló Ösztöndíjprogram megvalósítása  

Napközis csoport tanulásszervezése, eredményessége  

Alsó-felső átmenet segítése  
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A l s ó  t a g o z a t   

Sor 

sz. 

Az ellenőrzés témája,  

tárgya 

Időpont, 

időtartam 

Ellenőrzött személy, 

személyek 

Az ellenőrzést 

végző vezető 

Az ellenőrzés 

tapasztalatait 

feldolgozó 

értekezlet 

(vezetői, dolgozói) 

időpontja 

1. Első osztályosok: beilleszkedésének 

vizsgálata, taneszközök megléte, 

közösségalakítás, a kezdeti nehézségek  

okainak feltárása. 

 

szeptember 

15-30. 

között Elsős osztályfőnökök 

Makainé Zérczi Zsuzsanna 2017.okt.1. 

2. Napközis csoportok: étkezési rend kialakulása, 

foglalkozások szervezése. 

szeptember 

15-30. 

között 

Napközis 

csoportvezetők 

Makainé Zérczi Zsuzsanna 

 

2017.szept. 15. 

3. Munkatervek – tanmenetek ellenőrzése szeptember 

15-30. 

között 

Tantestület minden tagja 

Makainé Zérczi Zsuzsanna 

 

2017.okt.01.. 

4. Tanév eleji ismétlések hatékonysága – 

felmérések 2.3.4. osztályban. 

szeptember 

15-30. 

között 

osztálytanítók 

Makainé Zérczi Zsuzsanna 2017.okt. 01. 

5. Második osztályokban: hangos olvasás – 

szövegértés, írás – íráshasználat – betűalakítás 

– kapcsolás – írásbeli munka javítása, 

javíttatása 

 

 

Október 

Február 

Joó Zoltánné 

Csajbókné Nyári Erzsébet 

 

 

Makainé Zérczi Zsuzsanna 

Látogatást 

követően 

6. Adminisztrációs munka: Digitális napló 

ellenőrzők használata (1-4. oszt.-ban) 

 

Október 

Február 

osztálytanítók 

Makainé Zérczi Zsuzsanna Ellenőrzést 

követően 
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7. Harmadik osztály: matematika órák a 

tananyagból adódó feladatok megvalósulása 

készségek – jártasságok szintje műveletvégzés 

(szóban – írásban) házi feladatok elkészítése – 

ellenőrzése 

 

 

November 

Március 

 

Sulyok Marianna 

Vargáné Turza Judit 

 

Makainé Zérczi Zsuzsanna Látogatást 

követően. 

9. 1.2.3.4. osztályokban készségtantárgyak 

óráinak látogatása 

 

November 

Március osztálytanítók 

Makainé Zérczi Zsuzsanna Látogatást 

követően. 

10. 4. osztály  

Néma értő olvasás – feladatmegoldások szintje 

nyelvtan órán – tanulók írásbeli munkája 

környezetismereti órákon: fogalmak 

kialakítása, tanulási szokások kialakítása. 

 

 

 

December 

Május 
Földi Gyuláné 

Violáné Pintér Andrea 

 

Makainé Zérczi Zsuzsanna  

 

Látogatást 

követően 

12. Minden évfolyamon felmérések előkészítése – 

lebonyolítása értékelése a tantervi 

követelményekben foglaltak alapján. 

1.-2.-3.-4. o.: magyar ir. – matematika 

2.-3.-4. o.: nyelvtan 

3.-4. o.: környezetismeret – fogalmazás 

 

 

 

 

 

Január 

Május 

 

osztálytanítók 

Makainé Zérczi Zsuzsanna 2018.01.15. 

2018.05.31. 

 

 



42 

 

 

F e l s ő  t a g o z a t   

Sor 

sz. 

Az ellenőrzés témája,  

tárgya 

Időpont, 

időtartam 

Ellenőrzött személy, 

személyek 

Az ellenőrzést 

végző vezető 

Az ellenőrzés 

tapasztalatai 

feldolgozó 

értekezlet (vezetői, 

dolgozói) 

időpontja 

1. 5. osztályban: ismerkedés az új tanulókkal, 

kapcsolatalakítás a nevelőkkel, tanulók 

eszközeinek megléte, átmenet problémái, 

osztályfőnöki órák látogatása 

 

Szeptember 

15-30. között 

 

Bóta Adrienn 

Kálló István 

Utasi Katalin 

Bogárné Simon Klára 

2017.10.31. 

3. Év eleji felmérések: magyar és matematika 

(előkészítése, mérése) 

minden osztályban 

 

Szeptember 

15-30. között 

Szakos kollégák Utasi Katalin 2017.okt.1. 

4. Munkatervek, tanmenetek ellenőrzése Szeptember 

15-30. között 

 

Valamennyi felsős 

kolléga 

Utasi Katalin 

Makainé Zérczi Zsuzsanna 

Bogárné Simon Klára 

2017.11.06.. 

5. Hatodik osztály tanítási óráinak látogatása Október Balkovicsné vágó 

Katalin 

Székelyfalvi Gáborné 

Utasi Katalin 

Bogárné Simon Klára 

Látogatást követően  



43 

 

6. Tanórán kívüli foglalkozások látogatása: 

szakkör, tömegsport. Ezek hatékonysága, 

fegyelme. 

 

Október 

Március 

Virágné Hamar Nóra 

Pomázi Melinda 

Tóth Gábor 

Székelyfalvi Gáborné 

Rajka Attila 

Utasi Katalin 

Bogárné Simon Klára 

Látogatást követően 

7. Tanulók füzeteinek ellenőrzése. Október 

Március 

Tanulók, tanárok Utasi Katalin Ellenőrzést 

követően 

8. Kiscsoportos magyar órák látogatása: a 

tananyag tervezése a tanulók képességeihez 

viszonyítva. Tanítási órák tervezése – 

differenciálás  

 

 

Október 

Székelyfalvi Gáborné 

Balkovicsné  

Vágó Katalin 

Tóth Ágnes 

Utasi Katalin 

Bogárné Simon  

Klára 

Óralátogatást 

követően 

9. Nyelvi órák látogatása Október 

Március 

Földi Krisztina 

Eszesné Csizmadia 

Melinda 

Tóth Ágnes 

Boros Éva 

Barta Petra 

Bogárné Simon Klára 

Makainé Zérczi Zsuzsa 

Látogatást követően 

10. Hetedik osztály tanítási óráinak látogatása. 

Tanulók munkafegyelme, kül. képességek, 

készségek, jártasságok fejlesztése. 

 

November 

Április 

Pege Marianna 

Eszesné Csizmadia 

Melinda 

Bencsik Orsolya 

Utasi Katalin 

Bogárné Simon Klára 

Óralátogatást 

követően 
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11. Földrajz – biológia – természetismeret órák 

látogatása 5.-8. osztályban. 

 

November 

Április 

Bencsik Orsolya 

Rajka Attila 

 

Utasi Katalin 

Bogárné Simon Klára 

Óralátogatást 

követően 

12. Testnevelés órák látogatása 5.-6.-7. 8. 

osztályban 

November 

Április 

Tóth Gábor 

Mészáros Csaba 

Kálló István 

Rajka Attila 

Utasi Katalin 

Bogárné Simon Klára 

Óralátogatást 

követően 

13. Nyolcadik osztályok tanítási óráinak 

látogatása 

December 

Május 

Földi Krisztina 

Virágné Hamar Nóra 

Pomázi Melinda 

Utasi Katalin 

Bogárné Simon Klára 

Óralátogatást 

követően 

14. Készségtantárgyak óráinak látogatása December 

Május 

Simonné Kis Mária 

Vargáné Dora Márta 

Simon Ágnes 

Virágné Hamar Nóra 

Lénártné Kontor 

Barbara 

Utasi Katalin 

Bogárné Simon Klára 

Óralátogatást 

követően 

15. Matematika –fizika-kémia órák 5.-8. 

osztályban 

December 

Május 

Gintlné Nagy Melinda 

Simonné Kis Mária 

Kálló István 

Utasi Katalin 

 

Bogárné Simon Klára 

Óralátogatást 

követően 
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16. A tantervi anyag követelményrendszerének 

időarányos teljesítése. Felmérések 

előkészítése, elvégzése, értékelése. 

Tantárgyak:  

Matematika, Magyar ny. és irodalom 

5.-6.-7.-8. osztály 

Angol-német 7.-8. oszt. 

Történelem, földrajz, biológia 8. osztály. 

 

 

Január 

Május 

Nevezett szakos 

kollégák 

Utasi Katalin 

 

Bogárné Simon Klára 

Óralátogatást 

követően 

17. SNI, BTMN-es tanulóknak szervezett 

foglalkozások látogatása 

október 

március 

Pege Marianna 

Székelyfalvi Gáborné 

Bogárné Simon Klára 

Makainé Zérczi Zsuzsa 

Látogatást követően 
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46. oldal 

I.5. A feladatok részletes ütemterve 

 

Feladat leírása Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

A tanév előkészítése: 

Alakuló értekezlet 

Kitűnő tanulók kirándulása Budapestre 

Fővárosi Nagycirkuszba 

Javító és osztályozó vizsga 

Tankönyvosztás 

 

2017. augusztus 22. 

2017. augusztus 23. 

2017. augusztus 27. 

 

Bogárné Simon Klára  

Ünnepélyes tanévnyitó  

Tornaszoba ünnepélyes birtokbavétele 

Műsor:  

 

 

Elsősök ajándékozása 

Szeptember 1. 8 óra. Csajbókné Nyári Erzsébet 

Bartáné Mucza Tünde 

Kurdiné Tóth Melinda 

Szabó Eszter 

Lénártné Kontor Barbara 

Nyolcadik osztályos 

osztályfőnökök 

Intézményvezető 

Munkaközösségi értekezletek Szeptember első hete Munkaközösség vezetők Intézményvezető 

Összevont szülői értekezletek, és osztály szülői 

értekezletek alsó tagozat, felső tagozat 

Szeptember 13. 17:30. 

Szeptember 14. 17:30 

Makainé Zérczi Zsuzsanna 

Utasi Katalin 

Intézményvezető 

Művészeti alapiskola csoportjainak kialakítása Szeptember  Bartáné Mucza Tünde  
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47. oldal 

Feladat leírása Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

Violáné Pintér Andrea 

Tanmenetek, munkatervek elkészítése, Integráltan 

oktatott SNI-s tanulók fejlesztési tervének 

elkészítése, többségi pedagógusok által  

Szeptember 20. és 

Szeptember 30. 

Szaktanárok 

 

Intézményvezető 

Helyettesek 

DÖK alakuló ülése, tisztségviselők megválasztása 

Házirend véleményezése, új javaslatok rögzítése 

Szeptember első hete Bóta Adrienn 

Bartáné Mucza Tünde 

Intézményvezető 

Szociometriai vizsgálatok elvégzése a felső 

tagozatos osztályokban 

Szeptember 30-ig osztályfőnökök Intézményvezető h. 

Részvétel a városnapi rendezvényeken Szeptember 16. Makainé Zérczi Zsuzsanna 

Utasi Katalin 

Intézményvezető 

Erdei futónap Szeptember 24. Tóth Gábor Intézményvezető 

Hulladékgyűjtés Szeptember 18. Bartáné Mucza Tünde 

Bóta Adrienn 

Intézményvezető 

Nevezés tantárgyi versenyekre folyamatos munkaközösség vezetők Intézményvezető 

helyettesek 

A magyar népmese napja. Megemlékezés 

iskolarádión Benedek Elekről a magyar népmese 

napján. 

Szeptember 30. Boros Éva 

Balkovicsné Vágó Katalin 

Földi Gyuláné 

Intézményvezető h. 
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48. oldal 

Feladat leírása Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

A népmese nagykövetei program Szeptember 30. Boros Éva 

 

Intézményvezető h. 

Részvétel a Nagy sportágválasztó rendezvényein Szeptember Tóth Gábor  

Zenei világnap 

Óvoda, általános iskola, középiskola részvételével 

Október 1. Virágné Hamar Nóra Intézményvezető 

Állatok világnapja - projektnap Október 4. Osztályfőnökök Intézményvezető h. 

Elsősök visszalátogatása az óvodába Október hó Bartáné Mucza Tünde  

Kurdiné Tóth Melinda 

Intézményvezető h. 

Bólyai matematika verseny Október 13. Kálló István 

mk.vezető, 3-8. évf. 

matematikát tanítók 

Intézményvezető h. 

Megemlékezés az Aradi vértanúkról, koszorúzás 

 faliújság 

 iskolarádió 

 iskolaújság 

 

Október 6. Bóta Adrienn 

Balkovicsné Vágó Katalin 

Intézményvezető 

DIFER – első évfolyamosok felmérése Október 10. Kurdiné Tóth Melinda 

Bartáné Mucza Tünde 

Utasi Katalin 

Intézményvezető h. 
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49. oldal 

Feladat leírása Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

Ünnepi megemlékezés a Köztársaság 

kikiáltásának 28. évfordulójáról, az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 61. évfordulója 

alkalmából 

Október 20. Székelyfalvi Gáborné 

Virágné Hamar Nóra 

Sulyok Marianna 

 

Intézményvezető 

    

Bozsik-program indítása 

Kispályás labdarúgás: Zagyvarékas 

Október Tóth Gábor Intézményvezető h. 

Nyelvi vetélkedő TÁMOP 3.1.4. C Október Makainé Zérczi Zsuzsanna 

Földi Krisztina 

Eszesné Csizmadia 

Melinda 

Boros Éva 

Barta Petra 

Intézményvezető h. 

Pályaorientációs tevékenységek, pályaválasztási 

szülői értekezletek 

Október hó Virágné Hamar Nóra 

Földi Krisztina 

Pomázi Melinda 

 

Intézményvezető h. 

Ovi-suli foglalkozások beindítása 

Külön tervezet szerint 

Október  

 

Intézményvezető h. 

Tökbál és Halloween party Október 27. Bóta Adrienn Intézményvezető h. 
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50. oldal 

Feladat leírása Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

DÖK 

Ószőlői matematika verseny November hó 
Kálló István, mk.vezető, 

3-8-ig mat. tanító 

szaktanárok 

Intézményvezető h.  

 

Élj egészségesen projekt - alsó tagozat November 
Földi Gyuláné 

Intézményvezető h. 

Sportdélután November 
Tóth Gábor 

Intézményvezető h. 

Ki nyer ma? – Játék és muzsika 10 percben 

Zenei vetélkedő iskolarádión keresztül. 

November hó Virágné Hamar Nóra Intézményvezető h. 

Vörösmarty bajnokság indítása, foci és  November Tóth Gábor  

Megemlékezés a magyar nyelv napjáról 

Közös program a Városi Könyvtárral 

November Balkovicsné Vágó Katalin 

 

Intézményvezető 

Ovi-suli  

Külön tervezet szerint 

November Földi Gyuláné  

Pályaválasztási szülői értekezlet November Földi Krisztina 

Virágné Hamar Nóra 

Pomázi Melinda 
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51. oldal 

Feladat leírása Időpont, időtartam A végrehajtás felelőse Az ellenőrzést végző 

Vörösmarty hét 

Tabló Vörösmarty életéről 

Külön tervezet szerint  

Vörösmarty-hét projekt 

- Term. tud. verseny 

- Vörösmarty bajnokság 

- Labdarúgó teremtorna 

- Nyelvi versenyek 

December 1. Bóta Adrienn 

 

Bartáné Mucza Tünde 

Földi Gyuláné 

 

Munkaközösség vezetők 

Intézményvezető és  

Makainé Zérczi Zsuzsanna 

Vörösmarty Labdarúgó Teremtorna December 8. Tóth Gábor 

Testnevelők 

Intézményvezető 

Egy nap az életért”- Drogprevenciós projektnap December 8.. Székelyfalvi Gáborné Intézményvezető 

Történelemi vetélkedő a reformkorról 7-8. oszt. December Bóta Adrienn Intézményvezető h. 

Szép Magyar Beszéd Verseny helyi fordulója 

 

December Balkovicsné Vágó Katalin Intézményvezető 

Szövegértési verseny SNI és BTMN-es tanulók 

számára 

December Pege Marianna Intézményvezető h. 

Interaktív vetélkedő – Hol vagy télapó? 

2.3.4. osztály 

December Kurdiné Tóth Melinda Intézményvezető h. 
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Télapóvárás osztálykeretben 

 

December osztályfőnökök 

elsős osztályfőnökök 

 

Intézményvezető h. 

Kis karácsony – nagy karácsony fenyő ünnepség 

ovisokkal 

December Földi Gyuláné Intézményvezető h. 

Luca napi vetélkedő 3. 4. osztálynak  

 

December 11. Bartáné Mucza Tünde és 

Vargáné Turza Judit  

Intézményvezető h. 

Bozsik Program – Kispályás labdarúgás: Újszász December  Tóth Gábor Intézményvezető h. 

Ovi –suli foglalkozások  

Külön tervezet szerint 

December  Intézményvezető h. 

DIFER vizsgálatok befejezése December 15-ig Kurdiné Tóth Melinda, 

Csajbókné Nyári 

Erzsébet 

 

Intézményvezető 

Adventi hagyományok felelevenítése November vége  Bóta Adrienn és a 

hagyományőrző mk. tagjai 

Intézményvezető h. 

Karácsonyi ünnepi műsor (3. évfolyamosok 

előadásában) 

December 21. Tóth Ágnes 

Darókné Nagy Zsuzsanna 

Vargáné Turza Judit 

Sulyok Marianna 

Intézményvezető 
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Színházlátogatás alsó tagozat December Bartáné Mucza Tünde Intézményvezető h. 

Meghívás esetén - Halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók látogatása Budapestre a „Mosolyt az 

arcokra, melegséget a szívekbe” nevű 

rendezvényre. 

December Tóth Gábor 

Tóth Ágnes 

 

Intézményvezető h. 

    

Osztályozó értekezlet alsó tagozat 

Osztályozó értekezlet felső tagozat  

              5-6. évfolyam 

7-8. évfolyam 

január 22. 

 

január 24. 

január 26. 

 

Utasi Katalin 

Makainé Zérczi Zsuzsanna 

Intézményvezető 

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 

Közös szavalat, szépíró verseny, előadóművész 

meghívása, szólóének 

Január 20. vagy 23. Balkovicsné Vágó Katalin 

Székelyfalvi Gáborné  

Csintó Edit 

Humán munkaközösség 

Intézményvezető h. 

Színházlátogatás Január Földi Gyuláné 

Bartáné Mucza Tünde 

Intézményvezető h. 

Ovi-suli foglalkozások  

Külön tervezet szerint  

Január  Intézményvető h. 
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8. osztályosok felvételi vizsgája Január 20. 
Osztályfőnökök 

Intézményvezető 

Vörösmarty Tollaslabda bajnokság 

Tollaslabda megyei döntő 

NETFIT felmérések kezdete  

Január 
Tóth Gábor 

Intézményvezető h. 

Téli havas sportdélután Január 
Pinokkió 

Gyermekszervezet 

DÖK 

Intézményvezető 

helyettesek 

Félévi értesítések Február 2-ig Osztályfőnökök Intézményvezető 

Félévi nevelőtestületi értekezlet Február 5. Makainé Zérczi Zsuzsanna 

Utasi  Katalin 

Intézményvezető 

Félévi szülői értekezletek Február 6.-Február 14-ig Osztályfőnökök Intézményvezető és a 

helyettesek 

A Vörösmarty Gála műsortervének leadása Február 5. 2.4.6.8 osztályos 

osztályfőnökök, 

művészeti csoportok 

vezetői 

Intézményvezető 

helyettesek 

Iskolai farsang felső tagozat Február 9.  

Osztályfőnökök 

Intézményvezető h. 

Iskolai farsang alsó tagozat Február 10. Bartáné Mucza Tünde Intézményvezető h. 
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 Osztályfőnökök 

Zrínyi matematikaverseny 2-8. évf. Február 24. Kálló István Intézményvezető 

Orchidea-Pangea Tehetségkutató Matematika 

verseny 2-8. évf. 

Február Kálló István Intézményvezető h. 

Hevessy György kémiaverseny Február Utasi Katalin Intézményvezető 

Tollaslabda területi döntő Február Tóth Gábor intézményvezető h. 

Vörösmarty bajnokság – foci, és kézilabda Február 
Palotai Marianna 

Tóth Gábor 
Intézményvezető 

Ovi-suli foglalkozások 

Külön tervezet szerint  

Február   

Bemutató órák szülőknek 

(német, magyar, angol, matek, ének……) 

Február 27-28. munkaközösség vezetők  

Nemzetközi Nőnap megemlékezés iskolarádióban 

és osztályonként 

Március 8. osztályfőnökök Intézményvezető h. 

Témahét Pénz7 Március 6-10. Utasi Katalin 

Makainé Zérczi Zsuzsanna 

intézményvezető 

Éneklő Ifjúság Megyei Hangverseny és minősítés Március  Virágné Hamar Nóra Intézményvezető h. 
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Ünnepi megemlékezés az 1848-as szabadságharc és 

forradalom 170. évf. alkalmából 

Március 14. Székelyfalvi Gáborné 

Virágné Hamar Nóra 

 

Intézményvezető 

Részvétel a városi szavalóversenyen Március  Magyar tanárok 

Alsós osztályfőnökök 

Intézményvezető h. 

Pályázat ünnepi beszéd megírására és mondására 

Beadási határidő: március 1. 

Március 1. Balkovicsné Vágó Katalin Intézményvezető 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai 

fordulója 

Március Balkovicsné Vágó Katalin  

Iskolahívogató nap Március 4. Bogárné Simon Klára 

Makainé Zérczi Zsuzsanna 

Intézményvezető 

Ovi-suli foglalkozások 

Külön tervezet szerint 

Március    

Pénzügyi témahét Március 5-10. Makainé Zérczi Zsuzsa 

Utasi Katalin 

Intézményvezető 

Víz világnapja 

-plakát készítés; verseny felső tagozatosoknak. 

Alsó tagozat: tutaj, csónak készítés,  

március 22. Vargáné Dora Márta 

alsós osztályfőnökök 

Tóth Ágnes 

Intézményvezető h. 
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Puszil a nyuszi! - Tavaszi sportdélután alsó tagozat Március Osztályfőnökök Intézményvezető h. 

Részvétel az Ószőlői német és angol versenyen Március nyelvtanárok Intézményvezető h. 

Tavaszváró: iskolai növényültetés, környezetünk 

szépítése, faültetés 

Március Bóta Adrienn és az 

osztályfőnökök 

Darókné Nagy Zsuzsanna 

Intézményvezető h. 

Tankönyvrendelések leadása Március Szaktanárok 

Boros Éva 

Inétzményvezető h. 

Németh József informatika verseny Március Pomázi Melinda  

Részvétel a Magyar Drámapedagógiai Társaság 

által szervezett 27. Weöres Sándor Országos 

Gyermekszínjátszó Találkozó 

Március Székelyfalvi Gáborné  

Alapítványi bál  Április 14.  Intézményvezető 

Úszásoktatás 3. osztályosoknak  

 

Tóth Ágnes 

Darókné Nagy Zsuzsanna 

Intézményvezető h. 

Nyuszi futás, tavaszi sportdélután és akadály- 

verseny a kicsinyeknek 

Április Földi Gyuláné 

Bartáné Mucza Tünde 

alsós testnevelők, 

osztálytanítók 
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Húsvéti kézműves foglalkozás, tojásfestés Április Bartáné Mucza Tünde 

Simon Ágnes 

 

Elsősök beíratása Április Makainé Zérczi Zsuzsa Intézményvezető 

Egy nap az életért”- Drogprevenciós projektnap Április 21. Székelyfalvi Gáborné  

Megemlékezés a Föld Napjáról. Április 23.  Intézményvezető 

Költészet napja 

Megemlékezés József Attila születésnapjáról 

Versíró pályázat 

Április 9-13. Balkovicsné Vágó Katalin 

Csintó Edit 

3.4. osztály tanítói 

 

Intézményvezető h. 

Fizika próbaverseny Április Simonné Kis Mária  

Lábtoll labda megyei döntő (Jánoshida) Április Tóth Gábor Intézményvezető h. 

Bozsik Program kispályás labdarúgás 

fiú-lány Zagyvarékas 

Április Tóth Gábor  

Anyák Napja megemlékezés osztálykeretben Május  osztályfőnökök Intézményvezető h. 

Majális Május    

Vörösmarty Gála Május 12. 2,4,6,8 évfolyam 

osztályfőnökei és 

Intézményvezető 
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művészeti csoportok 

vezetői 

Intézményvezető 

helyettesek 

Tavaszi hulladékgyűjtés Május DÖK vezetők Intézményvezető h. 

Idegen nyelvi mérés Május 16. Nyelvtanárok 

Makainé Zérczi Zsuzsanna 

 

Országos kompetenciamérés 

6.8. évfolyam 

Május 23. Utasi Katalin Intézményvezető 

Helyettesek 

Madarak Fák Napja - megemlékezés 

iskolarádióban 

Fásítás az udvaron, virágültetés osztályonként 

Május  Darókné Nagy Zsuzsanna 

és osztályfőnökök 

Intézményvezető h. 

Lábtoll labda országos diákolimpiai döntő Zánka Május 
Tóth Gábor 

Intézményvezető h. 

Osztálykirándulások 

Iskolai kirándulás  

Május Osztályfőnökök Intézményvezető h. 

Gyereknap – „iskolaigazgató választással”  Május 25. Bóta Adrienn  

Múzeumi Világnap - Damjanich Múzeum Szolnok 

Foglalkozások a múzeumban 3. 4. osztályoknak 

Tájház meglátogatása Tápiógyörgyén 

Május 18. Földi Gyuláné Intézményvezető h. 

ECDL vizsga Május Pomázi Melinda  
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Intézményvezető h. 

Kispályás labdarúgás Bozsik program 

Zagyvarékas 

Május Tóth Gábor  

Damjanich Kupa Kispályás labdarúgás 

Zagyvarékas 

Május Rajka Attila 

Tóth Gábor 

 

Pápai Kupa Kispályás labdarúgás Túrkeve Május Tóth Gábor  

Ovi-suli foglalkozások 

Külön tervezet szerint 

 

Május Kurdiné Tóth Melinda  

Nemzeti Összetartozás Napja 

- Rendhagyó performance 

Június 4. Pomázi Melinda 

BótaAdrienn 

Földi Gyuláné 

DÖK vezetők 

Intézményvezető h. 

Rajz és fogalmazás pályázat meghirdetése: 

Neked mit jelent az összetartozás címmel 

Tablókészítés – kiállítás a beérkezett 

pályaművekből 

Június 4. Balkovicsné Vágó Katalin 

Székelyfalvi Gáborné 

Simon Ágnes 

Vargáné Dora Márta 
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Vakáció váró programok osztálykeretben (séta, 

túra, strandolás, kerékpározás) 

Június   

Pedagógusnap 

 

Június 1. Virágné Hamar Nóra 

Balkovicsné Vágó Katalin 

Sulyok Marianna 

Intézményvezető 

Iskolai kirándulás alsó tagozat 

5 és 7. évfolyam 

6 és 8. évfolyam 

 

Június  

május  

május  

osztályfőnökök 

Pomázi Melinda 

 

 

Iskolai ballagás Június 15. Utasi Katalin 

7-es osztályfőnökök 

Magyar tanárok 

Intézményvezető 

Ballagási ünnepség Június 16. 7-es osztályfőnökök 

Magyar tanárok 

Utasi Katalin 

Intézményvezető 

Alsós osztályozó értekezlet 

Felsős osztályozó értekezlet 

Június 11. 

Június 13. 

Makainé Zérczi Zsuzsanna 

Utasi Katalin 

Intézményvezető 

Tanévzáró ünnepség Június 20. 
Tóth Ágnes 

Darókné Nagy Zsuzsanna 
Intézményvezető 
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Vargáné Turza Judit 

Sulyok Marianna 

Táborszervezés 

Tematikus tábor 

Erzsébet tábor 

Június Bartáné Mucza Tünde 

Bóta Adrienn 

Pomázi Melinda 

Földi Gyuláné 

Intézményvezető h. 
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MELLÉKLETEK 

 
Gyermekszervezetek, Munkaközösségek munkaterve 
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Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

Iskolai értékeink és 

hagyományaink őrzése 
Munkaközösségi munkaterv 

2017/2018. tanév 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Újszász, 2017. szeptember 6. 

 

„Összejönni - jó kezdés.  

Együtt maradni – haladás.  

Együtt is dolgozni – siker.”  
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(Henry Ford) 

 

Hagyományőrző munkaközösségünk tagjai: 
- Bartáné Mucza Tünde 

- Eszesné Csizmadia Melinda 

- Földi Gyuláné 

- Gintlné Nagy Melinda 

- Pege Marianna 

- Pomázi Melinda 

- Simon Ágnes 

- Simonné Kis Mária 

- Sulyok Marianna 

 

Munkaközösség vezető: Bóta Adrienn 

Munkatervünk célja: 

● Elősegítse iskolai hagyományaink, szokásaink, kulturális értékeink hatékony, eredményes 

működését, szinten tartását, tovább vitelét. 

● A szabadidő hasznos eltöltését biztosítsa hagyományos, értékkel bíró programjainkon 

keresztül. 

● Felelevenítse az ünnepekhez, évszakokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó hagyományokat, 

szokásokat. 

● A diákság közti együttműködést ösztönözze, közös célokat állítsunk fel. 

● Olyan programokat és tevékenységeket szervezzünk, melyben az iskola diákjai örömmel és 

aktívan vállalnak feladatokat. Saját kreatív ötletekkel állnak elő, a megvalósításban is 

tevékenyen részt vesznek, és ezáltal személyiségüket és környezetüket fejlesztik. 

Munkaközösségünk célja: 

● Az egymástól való tanulás elvének érvényesítése az iskolai programok szervezésében, 

lebonyolításában. 

● Kölcsönös „hospitálások” az alsó és felső tagozat hagyományos rendezvényein, a látottak 

megbeszélése, értékelése, a két tagozat közti átmenet elősegítése. (pl.: tökbál, farsang 

zsűrizése). 

● Egymás munkájának megismerése, értékelése. 

● Az iskolavezetés munkájának támogatása, segítségnyújtás intézményünk menedzselésében, 

a szakmai munkában. 

● Együttműködés partnereinkkel iskolánk pozitív megítélése érdekében. 

● Az intézmény programjainak látogatottabbá tétele, szülők bevonása rendezvényeinkbe. 
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● A szociális kompetenciák fejlesztése: társas kapcsolatok, közösségi szellem, egymásra 

figyelés fejlesztése. 

 

Munkaközösségünk feladata: 
● Szervezi a közösség életét, tevékenyen részt vesz a munkatervben előirányzott programok 

lebonyolításában. 

● Éves munkatervet készít. 

● Beszámol tevékenységéről. 

● Megfogalmazza a problémákat, és megoldást keres rájuk. 

 
A munkaterv a felsős Diákönkormányzat, az alsós Gyermekszervezet, valamint az osztályfőnöki 

munkaközösség programjait tartalmazza egységben. 

Időszak Feladat, tevékenység Felelős 

 

Augusztus vége – 

szeptember eleje 

A munkaközösségi éves terv 

átgondolása, összeállítása.  

A munkaterv megbeszélése, 

elfogadása. 

 

Munkaközösség vezető, 

munkaközösség tagjai 

Szeptember DÖK alakuló ülése: elnök/alelnök 

választás. A diákügyeleti 

rendszer megszervezése. 

Feladatvállalás, éves programok 

számbavétele. Előző tanév 

értékelése.  

Házirend véleményezése, új 

javaslatok rögzítése. 

 

Gulyásfesztivál: Néptáncos 

fellépés (szept. 9.) 

 

Őszi hulladékgyűjtés (szept.18. – 

bevétele felsőben az 

osztálykasszát illeti.) 

 

Alsó tagozaton a tantermi 

dekorációk megújítása; 

megemlékezés a Népmese 

napjáról. 

Bóta Adrienn és a DÖK 

tagjai 

 

 

 

 

 

 

 

Sulyok Marianna 

 

 

Bartáné Mucza Tünde, Bóta 

Adrienn 

 

 

Osztálytanítók 
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Bartáné Mucza Tünde 

Október Október 1. - Zenei Világnap - alsó 

és felső tagozaton egyaránt: alsós 

delegáció kiválasztása 

osztályonként. 

 

Október 6. - Megemlékezés az 

aradi vértanúkról. DÖK 

koszorúzás az aradi vértanúk 

fájánál az iskolai ünnepen.  

 

A városi megemlékezésen a DÖK 

elnöke és alelnöke képviseli 

intézményünk diákságát.  

 

 

Előkészületek a tökbálra és az 

éjszakai halloween vetélkedőre 

(pályázat kiírás, pályázat 

elbírálás, dekorációkészítés, 

jutalmak beszerzése, diszkó és 

büfé szervezése, felelősök 

választása.) 

 

Megemlékezés az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 

eseményeiről. Kapcsolódás a 

humán munkaközösség 

munkatervében foglaltakhoz. 

 

A városi megemlékezésen a DÖK 

elnöke és alelnöke képviseli 

intézményünk diákságát.  

 

Alsó tagozat mindez kiegészül:  

Kézműves foglalkozás 

osztálykeretben: őszi levelekből, 

termésekből képek, bábok 

készítése. 

Játékos foglalkozások az 

egészséges életmód témaköréhez 

Osztálytanítók, 

osztályfőnökök 

 

 

 

Humán munkaközösség 

 

Bóta Adrienn, DÖK elnöke-

alelnöke 

 

 

 

 

 

 

Bóta Adrienn s a 

munkaközösség valamennyi 

tagja 

Büféért felel: 8.b SZMK 

 

 

 

 

Bóta Adrienn, humán 

munkaközösség tagjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztálytanítók, Simon Ágnes, 

Bartáné Mucza Tünde, Földi 

Gyuláné 
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kapcsolódva (fogápolás, 

egészségmegőrzés) 

 

 

 

 

 

 

November Tökbál (tervezett időpontja: 

november 10.) 

Éjszakai Halloween Party 

(Tervezett ideje: november 10-

11.) 

 

Előkészületek a Vörösmarty-hétre 

(műsorkészítés, koszorúintézés, 

kellékbeszerzés adventi kézműves 

foglalkozáshoz, karácsonyfa  

keresés) 

 

Alsó tagozaton: adventi 

készülődés osztálykeretben 

Télapóvárás előkészítése, 

osztálydekorációk 

 

Bóta Adrienn és a 

munkaközösség tagjai, DÖK 

tagok 

 

 

 

Bóta Adrienn és a DÖK 

 

 

 

 

 

 

Osztálytanítók 

December December 1. - Vörösmarty-hét 

megnyitása, kapcsolódás a 

Vörösmarty-hét  

programjaihoz (Vörösmarty-

szobor közös koszorúzása, 

megnyitó műsor előadása) 

 

Iskolai advent (kézműves 

délután: adventi koszorú, illetve 

asztaldíszkészítése) 

 

Iskolai karácsony, intézményi 

adventi koszorú elkészítése 

(iskolai koszorú gyertyáinak 

közös meggyújtása, 

fenyőfadíszítés, auladekoráció, 

karácsonyi díszkészítés). 

 

Bóta Adrienn, DÖK tagjai 

 

 

 

 

 

 

Bóta Adrienn és a 

munkaközösség tagjai 

 

 

DÖK tagjai, osztályfőnökök, 

osztálytanítók, a 

munkaközösség kreatív 

tagjai 
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Nyári tábor szervezése: 

pályázatfigyelő, jelentkezők 

kiválasztása. (Együttműködés az 

osztályfőnöki 

munkaközösséggel.) 

 

Alsó tagozaton: Télapóvárás 

osztálykeretben. 

Színházlátogatás tervezett 

időpontja ekkorra esik. 

Vörösmarty-hét az alsóban (a 

részletes program kidolgozás 

alatt áll) 

Csoportfoglalkozások keretében 

karácsonyi üdvözlőlapok, 

ajándékok készítése 

 

 

 

 

Bóta Adrienn, Pomázi 

Melinda 

 

 

 

 

Osztálytanítók 

 

Bartáné Mucza Tünde 

 

Bartáné Mucza Tünde, Földi 

Gyuláné 

 

Simon Ágnes, Sulyok 

Marianna, Földi Gyuláné, 

osztálytanítók 

 

Január Előkészületek a farsangra (műsor- 

és dekorációkészítés, 

auladekorálás,  

bálszervezés, ajándékok, 

jutalmak beszerzése, büfé és 

diszkó szervezése) 

 

Nyári tábor szervezése: 

pályázatírás, szülők 

tájékoztatása. 

 

A DÖK első féléves munkájának 

értékelése, tervek a II. félévre. 

 

Alsó tagozaton: 

Havas program keretében 

hóvárépítő, hógolyóval 

célbadobó-verseny rendezése. 

DÖK tagok, a humán 

munkaközösség kreatív 

tagjai, Bóta Adrienn 

Büféért felel: 8.a ??? 

 

 

 

Bóta Adrienn, Pomázi 

Melinda 

 

 

DÖK tagok, Bóta Adrienn 

 

 

Bartáné Mucza Tünde, 

osztálytanítók 
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A Magyar Kultúra Napján 

kapcsolódás a humán 

munkaközösség 

munkatervében szereplő 

programhoz. 

 

 

 

 

Munkaközösség tagjai 

 

 

 

Február Farsangi bál (auladekoráció, zsűri 

felkérése értékelésre, alsós 

Gyermekszervezet vezetőjének 

meghívása a felsős farsangra, 

torták beszerzése, oklevélkészítés 

a díjazottaknak, diszkó és büfé 

megszervezése.) 

 

Alsó tagozaton: álarckészítés. 

Hagyományaink szerint az 

alsós FARSANG megrendezése 

osztálykeretben. 

 

Bóta Adrienn, DÖK tagok 

Osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

 

Bartáné Mucza Tünde, 

osztálytanítók 

 

Március-április DÖK csapatépítés – közös 

fagyizás. 

 

A DÖK elnöke, alelnöke képviseli 

a tanulóifjúságot a március 15-ei 

városi ünnepen. 

 

Kapcsolódás a humán 

munkaközösség programjához a 

Költészet napján. 

 

Segítségnyújtás a választott 

TÉMAHÉT lebonyolításához alsó 

és felső tagozaton. 

 

Alapítványi bál előkészületei. 

 

DÖK vezető és a tagok 

 

 

DÖK elnöke, alelnöke 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaközösség tagjai 

 

 

 

Munkaközösség tagjai 
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Május Vörösmarty Gála; néptáncos 

fellépés. 

 

 

 

 

Tavaszi hulladékgyűjtés alsó és 

felső tagozaton. (Bevétele az 

iskolai gyermeknap 

 megszervezését támogatja.) 

 

Iskolai gyermeknap: diákigazgató 

és vezetői team választás, a 

szünetek programjának 

megszervezése, lebonyolítása. 

 

Iskolai kirándulásszervezés az 

osztályfőnöki 

munkaközösséggel 

együttműködve. 

 

Alsó tagozaton: Madarak és Fák 

Napján közös faültetés. 

 

Gyermeknapi közös kirándulás 

alsó tagozaton. 

Páros évfolyamok 

osztálytanítói, 

osztályfőnökei, Sulyok 

Marianna 

büféért felel: 8.c??? 

 

Bartáné Mucza Tünde, Bóta 

Adrienn 

 

 

 

Bóta Adrienn, DÖK tagok, a 

munkacsoport tagjai 

 

 

 

 

Pomázi Melinda, Bóta 

Adrienn,  

 

 

Osztálytanítók 

 

 

Bartáné Mucza Tünde, Földi 

Gyuláné 

Június Kapcsolódás a nemzeti 

összetartozás napjához, 

összetartozást, közösségtudatot 

segítő rendhagyó performance 

alsó és felső tagozaton. 

 

DÖK éves munkájának értékelése. 

 

Nyári Erzsébet tábor előkészítése, 

lebonyolítása. 

 

Osztályfőnökök, 

osztálytanítók, 

munkaközösség tagjai 

Bóta Adrienn 

 

 

Bóta Adrienn, DÖK tagok 

 

 

Pomázi Melinda, Bóta 

Adrienn 
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Alsó tagozaton: vakációváró 

programok osztálykeretben (séta, 

túra, strandolás, kerékpározás 

stb.) 

Sportdélután. 

 

Igény esetén Erzsébet tábor 

megvalósítása alsó tagozatos 

tanulóink számára. 

 

A munkaközösség munkájának 

értékelése, beszámoló készítése. 

 

Osztálytanítók 

 

 

 

Bartáné Mucza Tünde 

 

 

 

 

 

Munkaközösségi tagok 

A munkatervben megfogalmazott célok és feladatok sikeres, eredményes lebonyolítása 

nemcsak munkaközösségünk tagjaitól, nemcsak az osztálytanítók és osztályfőnökök 

munkájától függ, hanem nagymértékben támaszkodunk az iskolai Diákönkormányzat 

tagjaira. 

Emiatt fontosnak tartjuk, hogy a Diákönkormányzat működési rendje, feladata, a tagok 

névsora is a munkaterv részét képezze, melyet alább mellékletben csatolunk. 

 

A Diákönkormányzat tagjai 

Az osztály létszámától függően osztályonként 2-3 fő képviselő és egy, a diákönkormányzatot 

segítő tanár. 

 

A Diákönkormányzat összetétele a 2017/2018-as tanévben 

Diákönkormányzat elnöke:   Konka Tímea 

Diákönkormányzat elnökhelyettese:  Bakó Lili 

Diákönkormányzat segítő tanára:  Bóta Adrienn 

 

Diákönkormányzat tagjai a 2017/2018-as tanévben: (összesen 22 fő) 

 

5.a: Eszes Nóra, Kanálos Szófia 

5.b: Varga Bea, Szurmai Bence 

6.a: Farkas Kira, Kolmanics Bianka 

6.b: Béki Norbert, NagyRóbert, Balogh Szabolcs 

7.a: Király Judit, Komáromi Gyula 

7.b: Patkó Fanni, Borbás Dávid 

7.c: Dombai Ádám, Eszes Bence 

8.a: Konka Tímea, Rab Viktória 

8.b: Vadkerti Angéla, Zachar Dániel 
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8.c: Battyányi Fanni, Valyon Tamás, Sallai Péter 

 

 

 

Összejövetelek rendje 

Havonta egy alkalommal tartunk általános gyűlést, feladat esetén hóközi rendkívüli gyűlés 

hívható össze. 

A diákönkormányzat feladatai 

 

1. A diákönkormányzat elsődleges feladata a diákjogok védelme, a diákok érdekeinek 

képviselete, a diákok és a tantestület, igazgatóság közötti kapcsolattartás, 

információcsere biztosítása. Ezt a havonta megrendezésre kerülő diákönkormányzati 

ülések hivatottak biztosítani, melyeken az osztályok diákönkormányzati képviselői és a 

diákönkormányzatot segítő tanár vesz részt. Ezen összejöveteleken a tanulóifjúságot 

érintő legfontosabb problémák és feladatok kerülnek megbeszélésre. Különösen fontos, 

fajsúlyos kérdések megvitatásakor az iskolavezetés tagjai is meghívást kapnak a 

gyűlésre. 

A képviselők által kiválasztott diákküldöttek részt vesznek az évenként 

megrendezésre kerülő diákparlamenten, majd a helyi DÖK képviselőket és osztályukat 

tájékoztatják az ott elhangzottakról. 

2. A DÖK feladata továbbá a tartalmas diákélet feltételeinek megteremtése, kulturális 

programok, szabadidős tevékenységek szervezése az iskola tanulói számára. 

A diákönkormányzat képviselőinek feladata az iskolai hagyományok ápolása, az iskolai 

rendezvényeken való tevékeny részvétel is. 

3. A DÖK feladata a diákügyeletei rendszer megszervezése és üzemeltetése. (Megjegyzés: 

a felső tagozat tanulói látják el 6. osztálytól kezdve heti bontásban.) 

4. A DÖK képviselői havonta egyszer tisztaságellenőrzést végeznek az iskola épületében. 

Az ellenőrzés során végigjárják az épület felsős szárnyának folyosóit, osztálytermeit, 

majd a tantermek tisztaságát pontozzák. A pontszámokat a DÖK információs csatornáin 

nyilvánosságra hozzák. 

5. A DÖK információs csatornáin keresztül folyamatosan tájékoztatja a diákokat a DÖK 

szervezetével kapcsolatos hírekről, lehetőségekről. 
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A DÖK információs felületei 

 Iskolai faliújság 

 Iskolaújság DÖK rovata 

 DÖK Facebook oldala 

 Iskola honlapja 
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MUNKATERV 
 

 

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG   

 

2017-2018 

 
 

 

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás 

iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az 

alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni 

azt, amit szeretünk csinálni.” 

                                                                                                         /Szent-Györgyi Albert/ 

 

 
 

 

 

 

 

                           Készítette:    Földi Gyuláné 

                  munkaközösség vezető 
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Vörösmarty Mihály Általános Iskola alsós munkaközösségének 

2017-2018. évi munkaterve 

 

Munkaközösségünk tagjai: 
 Makainé Zérczi Zsuzsanna  intézményvezető-helyettes 

 Bartáné Mucza Tünde  osztályfőnök, gyermekszervezet- vezető 

 Csajbókné Nyári Erzsébet  osztályfőnök 

 Barta Petra    tanító 

 Darókné Nagy Zsuzsanna  osztályfőnök 

 Földi Gyuláné    osztályfőnök, munkaközösség-vezető 

 Joó Zoltánné    tanító 

 Kurdiné Tóth Melinda  osztályfőnök 

 Lénártné Kontor Barbara  tanító 

 Simon Ágnes    tanító 

 Rabné Vágó Katalin   osztályfőnök 

 Sulyok Marianna   tanító 

 Szabó Eszter    tanító 

 Szabóné Balogh Mária  tanító 

 Tóth Ágnes    osztályfőnök 

 Vargáné Turza Judit   tanító 

 Violáné Pintér Andrea  osztályfőnök 

 Vargáné Dora Márta   tanító 

 

A munkaközösség céljai, feladatai:  

- A ránk bízott gyerekek nevelése, tanítása 
- A gyermek személyiségének megismerése 

- Szokások kialakítása 
- A műveltségi területek tananyagának elsajátíttatása, jártasságok, készségek, 

képességek fejlesztése 

- Szóbeli és írásbeli kommunikációs készség kialakítása 
- Egységes követelményrendszer megfogalmazása 

- Egységes értékelési rendszer kialakítása 
- Kötelesség és feladattudatra nevelés 

- A tanulás tanítása 
- A tehetséggondozás, felzárkóztatás, differenciálás, változatos tanítási módszerek 

- A gondos füzetvezetés megkövetelése, folyamatos javítása és javíttatása 

- A hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kísérése, együttműködés a szülőkkel 
- A mindennapos mozgás, az egészséges életmód igényeinek kialakítása 

- Környezeti nevelés az emberi felelősség a természet megóvásának érdekében 
- Óvoda-iskola átmenet megkönnyítése 

- Alsóból-felsőbe való átmenet zökkenőmentessé tétele 
- Kiemelt feladatként kezeljük a gyermekek fegyelemre nevelését, a helyes viselkedés 

kultúrájuk fejlesztését. A tanulói fegyelem javításához fontos feladatunk a házirend 
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betartása és következetes betartatása. A megfelelő illemszabályok kialakítása adekvát 

helyzetekben, különös tekintettel a toleráns viselkedésre. 

- Fontos feladat a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése 

- Hagyományaink őrzése, ápolása 
 

 

Programterv 
 

 
2017. Szeptember 

 
      

 Ünnepélyes tanévnyitó 5.- és 1. osztályos diákok közreműködésével 

     /Bartáné Mucza Tünde és Kurdiné Tóth Melinda / 

 Barátságos környezetek kialakítása a tantermekben. 

          / osztályfőnökök / 

 Szokásrend, felelősi rendszer kialakítása. 

     / alsós munkaközösség / 

 Munkaértekezletek, javaslatok az éves munkatervhez. 

 Kapcsolattartás az óvodával  

     /  Makainé Zérczi Zsuzsanna  Földi Gyuláné / 

 Szülői értekezletek megtartása. 

 Tanmenetek elkészítése   / osztálytanítók / 

 Törzslapok megírása. / elsős osztályfőnökök / 

 Fejlesztési tervek készítése felmérések alapján  

     / osztályfőnökök, szaktanárok /                

 Levelezős és egyéb tanulmányi versenyek beindítása. 

     / Vargáné Turza Judit /  

 Takarítási Világnap - Őszi hulladékgyűjtés - szeptember 18. / Bartáné Mucza Tünde / 

 Kapcsolatfelvétel a városi könyvtárral 

     A népmese napja  - Rajzverseny: meseillusztráció készítése 1. oszt. 

                                        -Mesemondóverseny  2. 3. 4. oszt. 

 Művészeti Alapiskola csoportjainak kialakítása 

 TAPPANCS és TUDORKA újságok indítása 

 Kecskeméti zenetanárok előadásainak beindítása   /szept. 26./ 

 Tímár-féle mérés 1. oszt.  / Kurdiné Tóth Melinda / 

 Osztályonkénti bemeneti mérés matematikából és szövegértésből. 

         /Kurdiné Tóth Melinda és az osztályfőnökök  
 

Október 
 

 Zenei világnap  / Virágné Hamar Nóra,  Sulyok Marianna / 

 Az állatok világnapja október 4. – Projektnap!  / alsós munkaközösség 
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 Megemlékezés az aradi vértanúkról  / iskolarádió / 

 OVI-SULI program beindítása - feladatvállalások 

 Fogadóóra – okt.  

 DIFER mérés az 1.-2. osztályokban okt. 15-ig. / 1-2. évfolyamos osztályfőnökök / 

 A városi könyvtár által meghirdetett programok figyelemmel kísérése. 

      / Földi Gyuláné / 

 Nemzeti ünnepe   -   október 23. 

 Bolyai matematika verseny – 3 - 4. évfolyam 

 ŐSZI SZÜNET 

 

November 
 

 Ószőlői matematika verseny 

 Élj egészségesen!   PROJEKT  / Földi Gyuláné és az alsós munkaközösség / 

      Egészséges életmód – Zöldség, gyümölcsnap; Plakátkészítés. 

 OVI – SULI program 

 Vörösmarty-hét előkészületei - /hagyományőrző munkaközösség, alsós 

gyermekszervezet/ 

 Adventi készülődés – hagyományőrző munkaközösség, alsós gyermekszervezet 

 Fogadóóra – november  

 Karácsonyi műsor megtervezése – 3. évfolyam 

 

December 
 

 Vörösmarty-hét      PROJEKT  / Bartáné Mucza Tünde / 

 

   - Rajzverseny: 1-2. oszt.  Télapóvárás    / osztályfőnökök / 

                          3-4. oszt.   Vörösmarty élete   / Violáné Pintér Andrea / 

 - Hol vagy télapó?  -  Interaktív vetélkedő 2. 3. 4. osztályosok részére. 

       / Kurdiné Tóth Melinda / 

              -Luca napi vetélkedő – 3-4. évfolyam     / Bartáné és Vargáné /   

 A Városi Könyvtár által szervezett „MIKULÁS” szavalóverseny 

 „Hull a pelyhes …”  Közös télapózás az oviban  (elsős osztályfőnökök) 

 Télapóvárás – osztálykeretben. 

 DIFER vizsgálatok befejezése – dec. 15-ig 

 „Kis karácsony, nagy karácsony” – fenyőünnepség ovisokkal az iskolában (elsős 

osztályfőnökök) 

 OVI – SULI program 

 Karácsonyvárás – DÖK program - sógyurma, mézeskalács, karácsonyi ajándékok, 

karácsonyi díszek készítése ;  játékbörze; stb. 

 Karácsonyi műsor megtekintése  -  3. évfolyamosok műsora 
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2018. Január 

 
 Fogadóóra – jan.  

 Osztályozó értekezlet 

 l. félév zárása, bizonyítványok kiosztása. 

 OVI – SULI program 

 Magyar kultúra napja – Színházlátogatás – Szolnok (jegyfüggő!!!) 

 Téli, havas sportdélután – DÖK / időjárásfüggő / 

 Farsangi készülődés  / osztályfőnökök / 

 

Február 

 
 Félévi értekezlet  

 Szülői értekezletek megtartása 

 Farsangi mulatság 

 Álarckészítés 

 OVI – SULI program 

 Zrínyi matematikaverseny 

 

 

Március 
 

 Nőnapi megemlékezés osztályonként. 

 Tavaszi TÉMAHÉT – pénzügyi ismeretek 

 Iskolai ünnepségen megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulójáról. 

 Városi szavalóverseny / Városi Könyvtár / 

 Fogadóóra – március  

 Iskolahívogató nap / Iskolavezetés, alsós munkaközösség / 

 OVI – SULI program 

 „Puszil a nyuszi!” Tavaszi sportdélután / osztályfőnökök / 

 Víz Világnapja – tutaj, csónakkészítés / osztályfőnökök / 

 Úszásoktatás megtervezése a 3. évfolyamon 

 

 

Április 

 
 Húsvéti néphagyományok - osztálykeret 

 Költészet napja  / iskolarádió / 

 Szülői értekezlet a leendő l. osztályos gyermekek szüleinek. 

     / elsős tanító nénik, iskolavezetés / 

 Ajándékkészítés az elsősök beiratkozására  -  alsós munkaközösség 

 Elsősök beíratása - iskolavezetés 

 Alapítványi bál  
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 OVI – SULI program 

 Készülődés a Vörösmarty Gálára /páros évfolyamok/   

 

 

 

Május 
 

 Madarak, fák napja – (fásítás az udvaron, virágültetés osztályonként) 

 Anyák napi készülődés osztálykeretben 

 Fogadóóra – máj. 

 Vörösmarty - Gála - 2. és 4. osztályos tanulók műsora 

 Vörösmarty Tavaszi Futógála – testnevelők szervezésében. 

 Tavaszi hulladékgyűjtés. / DÖK / 

 Gyermeknap 

 Osztálykirándulás  

 Múzeumi Világnap - máj. 18. – Damjanich Múzeum Szolnok 

                                                            - Tájház - Tápiógyörgye                                      

 

 

Június 
 Nemzeti összetartozás napja 

 Ballagási ünnepség 

 Osztályozó értekezlet  

 Tanévzáró ünnepély - 3. évfolyam 

 Nyári táboroztatások – Tematikus tábor / Simon Ágnes / 
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ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 

NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK MUNKATERVE 

2017/2018 

 
Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen 

nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának 

segítségével megvalósult az a koncepció, hogy városunknak is olyan iskola kell, ahol a 

nyelvoktatás magas színvonalú, minden igényt kielégítő, s a tanulóknak nem kell ezért a 

lehetőségért távolabbi iskolákba utazni naponta. Kitűnő tárgyi és személyi feltételek mellett, 

képesség szerinti csoportbontásban. 

 

 

Óraszámok, csoportbontások angol-és német nyelvekből: 

 1. évfolyam: heti 1 óra (angol: osztálykeretben, német a két osztály tanulóiból álló vegyes 

csoportban) 

 2. évfolyam: heti 1 óra (angol: osztálykeretben, német a két osztály tanulóiból álló vegyes 

csoportban)  

3. évfolyam: heti 1 németóra (a két osztály tanulóiból álló vegyes csoportban), 1 angolóra a két 

osztály tanulóiból álló vegyes alapszintes csoportban /16 fő/,  2 angolóra a két osztály tanulóiból 

álló emelt óraszámú csoportban /13 fő/) 

 4. évfolyam: heti 3-3 óra (német a két osztály tanulóiból álló vegyes csoportban, angol: 

osztálykeretben) 

5. évfolyam: heti 3-3 óra (német a két osztály tanulóiból álló vegyes csoportban, angol: 

osztálykeretben) 

 6. évfolyam: heti 3-3 óra (angol: osztálykeretben, német a három osztály tanulóiból álló vegyes 

csoportban)  

7. évfolyam: heti 3-3óra (angol: osztálykeretben, német a három osztály tanulóiból álló vegyes 

csoportban) 

8. évfolyam: heti 3-3 óra (vegyes nyelvi csoportok mindkét nyelvből) 

 

 

 

 

 
I. A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI:      

 

BARTA PETRA- NÉMET SZAKOS TANÍTÓ 

ESZESNÉ CSIZMADIA MELINDA- ANGOL SZAKOS NYELVTANÁR 

MAKAINÉ ZÉRCZI ZSUZSANNA- INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES, 

NÉMET SZAKOS NYELVTANÁR 

FÖLDI KRISZTINA- ANGOL SZAKOS NYELVTANÁR, MUNKAKÖZÖSSÉG 

VEZETŐ    

BOROS ÉVA –ANGOL-KÖNVTÁR SZAKOS TANÁR   

 

II. CÉLKITŰZÉS: 
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 Törekszünk arra, hogy tanulóink minél sikeresebben teljesíthessék az adott évfolyam 

követelményeit – azaz a mindennapi életben hasznosítható, biztos nyelvtudáshoz jussanak.  

Célunk, hogy minél több, iskolánkban tanuló diák sikeres középiskolai felvételi vizsgát 

tegyen. 

 Óráinkon törekszünk a nyelvi kompetenciák és részkészségek, így például az olvasott és 

hallott szövegértés, az írás- és beszédkészség, illetve a kiejtés integrált fejlesztésére, ezért 

nagy hangsúlyt fektetünk a célnyelven történő óravezetésre, valamint a tanulási technikák 

fejlesztésére.  

Külön figyelmet fordítunk a 6. és 8. évfolyamon tanuló diákok felkészítésére az Országos 

Idegen Nyelvi Kompetencia mérésre. 

  Az idegen nyelvi tananyag jellegéből és tankönyveink felépítéséből következően számos 

terület, így többek között a célnyelvi országok kultúrája, az egészséges életmód, 

környezettudatosság, és a mindennapi élethez szükséges egyéb jártasságok („life skills”) 

fejlesztésére is figyelmet fordítunk. 

  Végezetül pedagógusi munkánk lényeges összetevőjének tartjuk szakmai tevékenységünk 

és szakmódszertani jártasságunk színvonalának megtartását, fejlesztését és a szakmai 

fórumokon, továbbképzéseken való rendszeres részvételt. 

A 2017-2018-AS TANÉV FELADATAI: 

 

HÓNAP TEVÉKENYSÉG FELELŐS 

2017. AUGUSZTUS 
A NYELVI MUNKAKÖ- 

ZÖSSÉG MEGALAKULÁSA. 

AZ ÉVES FELADATOK 

 MEGBESZÉLÉSE, A MUNKATERV  

ELKÉSZÍTÉSE 

 

FÖLDI KRISZTINA 

 

          SZEPTEMBER 
AZ IDEGEN NYELVI TANULÓCSOPORTOK 

KIALAKÍTÁSA. 

HOSPITÁLÁS AZ 1.OSZTÁLYOK 

NYELVI ÓRÁIN. 

 

FÖLDI KRISZTINA 

 

          OKTÓBER 
RÉSZVÉTEL A SZOLNOKI  

SZENT-GYÖRGYI A. ÁLT.ISK.  

MEGYEI ANGOL VERSENYÉN. 

(5.-8. ÉVF.) 

CSAPATVERSENY RENDEZÉSE AZ 5.-6. ÉS 

A 7.-8.-OS TANULÓK SZÁMÁRA.  

ESZESNÉ CSIZMADIA 

 MELINDA 

 

 

FÖLDI KRISZTINA 

ESZESNÉ CSIZMADIA 

MELINDA 

MAKAINÉ 

ZÉRCZI ZSUZSANNA 

BARTA PETRA 
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          NOVEMBER 
HOSPITÁLÁS A 3.OSZTÁLYOS ÉVFOLYAM 

EMELT SZINTŰ ANGOL CSOPORTJÁNAK 

ÓRÁJÁN. 

 

A DECEMBERBEN MEGRENDEZÉSRE 

 KERÜLŐ VÖRÖSMARTY HÉT 

 NYELVI VERSENYEINEK 

MEGHIRDETÉSE A TANULÓKNAK, 

FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA.  

(4.-8-ÉVFOLYAMOK) 

 

FÖLDI KRISZTINA 

MAKAINÉ Z.ZS. 

 

 

FÖLDI KRISZTINA 

ESZESNÉ CSIZMADIA 

MELINDA 

BARTA PETRA 

MAKAINÉ 

ZÉRCZI ZSUZSANNA 

 

          DECEMBER 
TANULÓK NEVEZÉSE A 2017 

MÁRCIUSÁBAN MEGRENDEZÉSRE 

KERÜLŐ 

 ÓSZŐLŐI NYELVI VERSENYRE. 

 

 

 

A VÖRÖSMARTY HÉT KERETÉBEN HELYI 

VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA, 

 ÉRTÉKELÉS, EREDMÉNYHIRDETÉS. 

FÖLDI KRISZTINA 

BARTA PETRA 

 

 

ESZESNÉ CSIZMADIA 

MELINDA 

FÖLDI KRISZTINA 

MAKAINÉ 

ZÉRCZI ZSUZSANNA 

BARTA PETRA 

 

2018. JANUÁR 
A 2016/2017-ES TANÉV   

ELSŐ FÉLÉVÉNEK LEZÁRÁSA A  

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK 

OSZTÁLYOZÁSÁVAL. 

A TAPASZTALATOK MEGBESZÉLÉSE. 

 

FÖLDI KRISZTINA 

ESZESNÉ CSIZMADIA 

MELINDA 

TÓTH ÁGNES 

MAKAINÉ 

ZÉRCZI ZSUZSANNA 

BARTA PETRA 

 

           FEBRUÁR 
KÉSZÜLÉS A MÁRCIUSBAN 

 MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ 

ÓSZŐLŐI NYELVI VERSENYRE. 

A 8.O.-OS TANULÓK KÖZÉPISKOLAI  

NYELVI FELVÉTELI VIZSGÁJÁNAK 

 NYOMON KÖVETÉSE. 

FÖLDI KRISZTINA 

BARTA PETRA 

 

 

FÖLDI KRISZTINA 

 

           MÁRCIUS 
RÉSZVÉTEL A LEENDŐ ELSŐ 

OSZTÁLYOSOK SZÁMÁRA SZERVEZETT  

„ISKOLAHÍVOGATÓ” PROGRAM NYÍLT  

TANÍTÁSI NAPJÁN ANGOL- ÉS NÉMET 

ÓRÁK TARTÁSÁVAL.  

 

BARTA PETRA 

TÓTH ÁGNES 
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AZ ÓSZŐLŐI NYELVI VERSENYEN VALÓ 

RÉSZVÉTEL ANGOL ÉS NÉMET 

 NYELVEKBŐL. 

FÖLDI KRISZTINA 

MAKAINÉ ZÉRCZI  

ZSUZSANNA 

           ÁPRILIS 
KÉSZÜLÉS A VÖRÖSMARTY GÁLÁRA  

A 2. ÉVFOLYAM TANULÓINAK 

 FELKÉSZÍTÉSÉVEL. 

FÖLDI KRISZTINA 

BARTA PETRA 

TÓTH ÁGNES 

ESZESNÉ CSIZMADIA 

MELINDA 

           MÁJUS 
BEMUTATKOZÁS A VÖRÖSMARTY 

GÁLÁN A 2.ÉVFOLYAM TANULÓINAK 

MŰSORÁVAL. 

 

 

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 

LEBONYOLÍTÁSA A 6. ÉS A 8. 

ÉVFOLYAMOKON. 

A MEGÍRT KOMPETENCIATESZTEK 

KIJAVÍTÁSA, ÉRTÉKELÉSE. 

BARTA PETRA 

TÓTH ÁGNES 

ESZESNÉ CSIZMADIA 

MELINDA 

 

BARTA PETRA 

MAKAINÉ ZÉRCZI 

ZSUZSANNA 

FÖLDI KRISZTINA 

ESZESNÉ CSIZMADIA 

 MELINDA 

 

          JÚNIUS 
A TANÉV MUNKÁJÁNAK LEZÁRÁSA, 

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK 

ÉRTÉKELÉSE. 

A TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

ELKÉSZÍTÉSE, ISMERTETÉSE. 

FÖLDI KRISZTINA 

 

A munkaközösség figyelemmel kíséri az esetleges meghirdetett levelezős nyelvi versenyeket, és 

ösztönzi a tanulókat a részvételre. 

Folyamatos teendő a munkaközösségen belül az összehangolt, egymást támogató/inspiráló munka 

biztosítása. 

 

Földi Krisztina 

idegen nyelvi munkaköz.vez. 
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A HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG TERVE a 2017/2018-as TANÉVRE 

 

A munkaközösség tagjai: 

Balkovicsné Vágó Katalin: magyar nyelv és irodalom 

Székelyfalvi Gáborné: magyar nyelv és irodalom 

Csintó Edit: magyar nyelv és irodalom 

Bóta Adrienn: történelem 

Virágné Hamar Nóra: ének 

Vargáné Dóra Márta: rajz 

Tóth Ágnes 

A munkaközösségből 2 pedagógus készíti a portfólióját, minden segítséget megadunk a 

számukra. 

 

Céljaink: 

Az általános műveltség megalapozása az egyéni adottságok figyelembe vételével. 

A módszertani kultúra további fejlesztése, kooperatív tanulási technikák és tanórai 

differenciálás alkalmazásának kiterjesztése. 

A lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása. 

 A tanórák maximális kihasználása, a tanulók érdeklődésének felkeltésével, munkáltatással. 

A tanítási órákon kívül is igyekszünk olyan érdekes programokat szervezni diákjainknak, ahol 

tehetségüket kibontakoztathatják és átélhetik a kreatív alkotás örömét. 

 

Feladatok: 

A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása. 

Egyéni fejlettséghez igazodó differenciálás, felzárkóztatás. 

Együttműködésen alapuló munkaformák megválasztása. 

Tehetséggondozás. 

Részvétel a tanulmányi versenyeken. 

Hagyományaink őrzése, ápolása. 

Iskolaújság, iskolarádió szerkesztése, diákszínpad működtetése. 

Felkészítés a továbbtanulásra, középiskolai felvételire. 

A szövegértési képességek vonatkozásában elmaradást szenvedő tanulók számára 

képességfejlesztő foglalkozások szervezése. 

Az iskola hagyományos rendezvényeinek előkészítése és lebonyolítása. 

A jeles napokhoz, alkalmakhoz aktuális dekoráció készítése. 

Önképzés és a tapasztalatok átadása, egymás munkájának megismerése óralátogatással. 

 

 

 

 

Értékelés: 

A tanulók szóbeli és írásbeli feleletének értékelése, feladatlapok, memoriterek 

A témazáró dolgozatok értékelése:  

0% - 33% elégtelen 

34% - 50% elégséges 

51% - 75% közepes 

76% - 90% jó 

91% - 100% jeles 
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Dicséretek: 

Megyei, országos versenyek 1-6. helyezettjei igazgatói dicséretben részesülnek 

Iskolai szintű versenyek 1. helyezettjének igazgatói dicséret, 2. 3. helyezésért szaktanári 

dicséret jár. 

 

Munkaterv a 2017/2018. tanévre: 

 

Augusztus – Szeptember 

Munkaközösségi értekezlet: Éves munkaterv elkészítése, tanmenetek megbeszélése, a 

munkatervi feladatok megtervezése. 

SNI tanmenetek elkészítése. 

Tanévnyitó ünnepségen Sallai Péter prózát mond. 

Javaslat a projekthét témájára: Pénzhét. 

A szövegértési kompetencia mérés tapasztalatainak megbeszélése, stratégia kidolgozása a 

jobb teljesítményért. 

Szövegértés kompetencia felmérés az 5. 6. 7. és 8. évfolyamokon. 

Nevezés tantárgyi versenyekre /a tanév során folyamatosan/. 

Megemlékezés Benedek Elekről, a magyar népmese napjáról a könyvtárral közös 

szervezésben az iskolarádión keresztül. 

Rajzkiállítás - mese illusztrációk.  

Felelős: Boros Éva, Vargáné Dóra Márta, Tóth Ágnes. 

Felvételi előkészítő éves munkájának megszervezése, megtervezése. 

Füzetvezetési verseny meghirdetése. 

 

Október 

Zenei Világnap a Művelődési Házban (ált. iskola, óvoda részvételével). 

 Nevezés az „Olvass többet” szövegértési és olvasási versenyre. 

Ünnepi megemlékezés, mécses gyújtás, tabló az aradi vértanúk tiszteletére a városi 

emlékfánál. / 

Felelős: Balkovicsné Vágó Katalin 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából tárlat/ kiállítás 

megrendezése/ óriásplakát, tablók, hanganyag, film / 

Felelős: A munkaközösség tagjai 

Ünnepi műsor október 23. tiszteletére.  

Felelős: Székelyfalvi Gáborné / diákszínpad, Virágné Hamar Nóra/ énekkar 

Folytatódik Kecskeméten az Országos Arany János Verseny.  

Felelős: Székelyfalvi Gáborné. 

 

November 

 

Zenei vetélkedő iskolarádión keresztül: KI NYER MA? Játék és muzsika 10 percben. 

Felkészülés a hagyományos magyar versenyekre: 

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny /helyesírás gyakorlása a tehetséges tanulókkal. 

Szép Magyar Beszéd Verseny / szövegválasztás, gyakorlás. 

Halloween-party -közös program a DÖK-kel 

Megemlékezés a magyar nyelv napjáról. Közös program a Városi Könyvtárral. 

Felelős: Balkovicsné Vágó Katalin 
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December 

A Vörösmarty-hét ünnepélyes megnyitása, megemlékezés iskolánk névadójáról. 

Tabló Vörösmarty életéről.  

Felelős: Bóta Adrienn 

Szövegértési verseny meghirdetése SNI és BTMN-es tanulók számára. 

A Szép Magyar Beszéd Verseny iskolai fordulója. 

Történelem verseny / 7.-8. osztályos tanulóknak történelmi vetélkedő a reformkorról. 

DÖK- programban való részvétel (adventi koszorúkészítés). 

Felelős: szaktanárok 

Karácsonyi koncert /énekkar- szólók, hangszeres fellépők./ 

Karácsonyi dekoráció készítése.  

Felelős: Virágné Hamar Nóra, Vargáné D. M. 

 

 

Január 

A nyolcadikos tanulók felkészítése a középiskolai felvételire magyarból. 

A magyar kultúra napján megemlékezés, közös szavalat, szépíró verseny, szólóének. 

Felelős: Balkovicsné Vágó Katalin, Székelyfalvi Gáborné, Csintó Edit, Virágné 

Hamar Nóra  

Félévi munka értékelése, beszámoló. 

 

Február 

Felkészülés a Szép Magyar Beszéd Verseny területi fordulójára. 

Készülés az iskolagálára. 

Versválasztás, gyakorlás a városi szavalóversenyre. 

Felelős: szaktanárok 

Jelmez, dekoráció készítése a farsangi szerepléshez. 

Felelős: Vargáné Dóra Márta 

 

Március 

Ünnepi műsor március 15. tiszteletére. 

Felelős: Székelyfalvi Gáborné diákszínpad, Virágné Hamar Nóra: énekkar. 

Ünnepi beszéd március 15.-re /8.-os tanuló felkészítése. 

A tanulók felkészítése a városi szavalóversenyre. 

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny iskolai fordulója. 

„Éneklő Ifjúság”- megyei hangversenyen való részvétel, szólóénekesek indítása. 

Víz napjára plakátkészítés a felső tagozatosaknak. 

Felelős: Vargáné Dóra Márta. 

II. A diákszínpad minősítése - A Magyar Drámapedagógiai Társaság által 
szervezett XXVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón 

 

Április 

Készülés az iskolagálára. 

A Simonyi Helyesírási Verseny megyei fordulója. 

Megemlékezés a költészet napjáról, versíró pályázat. 

Felelős: Csintó Edit, szaktanárok. 

 

Május 

Alapítványi bál. 

Ballagási műsor összeállítása. 
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Részvétel a Vörösmarty gálán. Fellépnek: a diákszínpad, az énekkar és a páros évfolyamok 

tanulói. 

Kompetenciamérés szövegértésből. 

Felelős: szaktanárok. 

A Föld Napjára rajzkiállítás készítése. 

Felelős: Vargáné Dóra Márta 

 

Június 

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról. 

Felelős: Bóta Adrienn 

Ballagási ünnepség. 

Füzetvezetési verseny értékelése. 

A tanév munkájának értékelés. 

 

A városi könyvtár pályázatot adott be, amely lehetőséget ad író-olvasó találkozók 

szervezésére, előadók meghívására, rendhagyó irodalom órák megtartására. Ha nyer a 

pályázat örömmel dolgozunk együtt. 

/A munkaterv még kiegészülhet a tanév során meghirdetésre kerülő programokkal, 

versenyekkel./ 

 

Újszász, 2017.szeptember 07.                    Balkovicsné Vágó Katalin 
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Az osztályfőnöki munkaközösség 

munkaterve a 

2017 / 2018 – as tanévre 

   



Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2017/2018.  

90 

 

A tanév rendje: 

A tanítási év 

 A 2017/2018. tanévben a tanítási év  

• első tanítási napja: 2017. szeptember 1. (péntek)  

• utolsó tanítási napja: 2018. június 15. (péntek). 

A tanítási napok száma  

A tanítási napok száma az általános iskolákban száznyolcvan nap.  

Az első félév 

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart, az iskoláknak február 2-ig kell értesíteni a 

tanulókat és a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

A tanítási szünetek 

 Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 

6. (hétfő). 

 A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. 

(szerda). 

 A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2018. március 28.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. 

(szerda). 

A témahetek megszervezése  

A témaheteket a minisztérium a tanév rendjében az alábbi időpontok szerint hirdette meg: 

 pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között, 

 digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között, 

 fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között lesz. 

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a 

témahetekhez kapcsolódó programokon, a tantervben előírt, az adott témával összefüggő 

tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti. A témahetek általános 
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célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő gyakorlati, mindennapokban 

használható ismeretek élményszerű, játékos módon történő átadása, szemléletformálás, egyúttal 

új pedagógiai módszerek kipróbálására való ösztönzés. Az iskolák – amennyiben erre igényük 

van – a programok megtartásához önkéntesek (pl. pénzügyi, illetve infokommunikációs 

szakemberek) közreműködését is kérhetik, nyitottabbá téve ezzel az iskolák világát. 

Iskolánk a témahetekből választva egyen mindenképpen részt vesz. A témahetek 

dokumentációit áttanulmányozva bármelyik érdekes, színvonalas, fejlesztő, tanulságos 

programot jelent majd tanulóink számára. 

 

Mérések 

Az országos kompetenciamérést 2018. május 23-án szervezik meg a hatodik, nyolcadik és 

tizedik évfolyamon. 

A két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában 2018. május 30-án szervezi 

meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret 

szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. 

A nem két tanítási nyelvű iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angolból és németből 2018. 

május 16-án szervezik meg a célnyelvi mérést. 

A diákok fizikai állapotát és edzettségét 2018. január 9. és április 27. között mérik fel. 

 

Középiskolai felvételi 

2017. december 8. 

A tanulóknak decemberben kell benyújtani a jelentkezésüket a központi írásbeli felvételi 

vizsgára, közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János 

Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – 

intézménybe. 

2018. január 20. 1000 

Az általános felvételi eljárás kezdete. Központi írásbeli felvételi vizsgák napja, az érintett 6 és 

8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 

és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett 

intézményekben. 

2018. január 25. 14.00 
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Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a 

kilencedik évfolyamra. 

2018. február 8. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott 

módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

 

Az osztályfőnöki munkaközösségről:  

Tagjai a felsős osztályfőnökök: 

1. Bóta Adrienn 5.a 

2. Kálló István 5.b 

3. Balkovicsné Vágó Katalin 6.a 

4. Székelyfalvi Gáborné 6.b  

5. Pege Marainna 7.a  

6. Eszesné Csizmadia Melinda 7. b 

7. Bencsik Orsolya 7. c 

8. Földi Krisztina 8. a  

9. Virágné Hamar Nóra 8. b 

10. Pomázi Melinda 8. c 

A munkaközösség vezetője: Pomázi Melinda 

 

A munkaközösség elvei és feladatai: 

 Az osztályfőnöki és a tanári munkaközösség fontos feladata a tanulók személyiségének 

fejlesztése, az erkölcsi normák megszilárdítása. 

 A tanórákon, az osztályfőnöki órákon és az iskolán kívüli foglalkozásokon túli 

lehetőségeket is fel kell használni a tanulók viselkedés- és beszédkultúrájának, 

kommunikációs készségének fejlesztésére. 

 Fokozni kell az egészséges életmódra nevelést, nagy hangsúlyt kell fordítani az 

osztályfőnöki órákon erre a feladatunkra. (pl. előadás hallgatása – iskola védőnő – 

projektórák a témában) 

 Fontos feladat a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése. 

 Az osztályfőnöknek céltudatosan fel kell tárni és kezelni a nehéz helyzetű tanulók 

problémáit. 
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 Az osztályfőnöki órák színvonalának javítása. 

 Aktív részvétel a pályaválasztással kapcsolatos szervezési munkákban. 

 Erősíteni a folyamatos kapcsolattartást az adott osztályban tanító pedagógusokkal. 

További feladatai: 

 az osztályfőnökök munkájának összehangolása, irányítása, szervezése, egységesítése  

 ügyel arra, hogy a tanmenetek egységes szellemben készüljenek el 

 kapcsolatot tart a diákönkormányzattal és a munkájukat segítő pedagógussal 

 közreműködik az iskolai programok lebonyolításában 

Az osztályfőnök feladata: 

 Alakítsa, fejlessze osztálya életét: 

o neveljen közéletiségre, 

o fejlessze osztálya öntevékenységét.  

 Ismerje meg a tanulók személyiségét, segítse fejlődésüket: 

o mérje fel és kísérje figyelemmel a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett 

környezetben élő tanulókat, érdekükben működjön együtt az ifjúságvédelmi 

felelős tanárral, 

o készítsen szociometriai felmérést 

o indokolt esetben végezzen családlátogatást  

 A tanulók mulasztásakor a Házirend előírásai, és a jogszabályok szerint járjon el. 

 A nevelő-oktató munka hatékonysága érdekében tartson szoros kapcsolatot a szülőkkel: 

o az osztály SZMK - tagjaival építsen ki kapcsolatot, vonja be őket az osztály 

ügyeinek intézésébe, 

o teremtsen lehetőséget a szülőkkel való személyes találkozásra. –szülő 

értekezletek, fogadó órák, családlátogatások, szabadidős programok szervezése 

során. 

 Végezze el az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat: 

o a munkarendben rögzített határidőkre végezze el az osztálynaplóval (e - 

naplóval), a törzslapokkal és a bizonyítványokkal kapcsolatos teendőket. 

o A törzslapokat az 5-es osztályfőnökök készítsék el.  

 Fejlessze tudását, olvasson pedagógiai irodalmat. 
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Az osztályfőnöki munkaközösség feladatai  

a 2017 – 2018 – es tanévre: 

 

Augusztus 

 Alakuló értekezlet, munkaterv elkészítése 

 Tantermek szépítése 

 

Szeptember 

 Tanévnyitó – Tornaszoba átadás - A tanév első napján az osztályfőnöki órákon: a 

tanulók baleset és tűzvédelmi oktatása, házirend megismertetése, ismétlése, a napközis, 

menzás tanulók felmérése  

 Hátrányos és veszélyeztetett tanulók felmérése (megismerése) 

 Szociometriai vizsgálat elvégzése 

 Szülői értekezletek megtartása, SZMK tagok megválasztása (09.14.) 

 Hulladékgyűjtés (09. 18.) 

 Osztályfőnöki tanmenetek elkészítése (09.29.) 

 

Október 

 Aradi vértanúk emlékére készített megemlékezésen való részvétel 

 Zenei világnap eseményein való részvétel az osztályával 

 az 1956. október 23-i forradalomra való megemlékezésen való aktív részvétel (10. 20.) 

 

November 

 Tök bál, utána Hallowen – party szervezésében való részvétel 

 Pályaorientációs tevékenységek. Kapcsolatfelvétel a helyi középiskolával. 

Iskolalátogatások szervezése pl. üzemlátogatások, pályaválasztási kiállításon való 

részvétel 

 Ballagási tarisznya rendelése a 7-s osztályfőnököknek 

 8. osztályokban pályaválasztási szülői értekezletek megtartása 

 

December 

 Vörösmarty-hét programjain való részvétel 
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 Mikulás ünnepség megtartása osztálykeretben 

 Jelentkezés a középfokú központi felvételi vizsgákra 8-nak 

 8 osztályosoknak a középiskolák rendezvényeinek látogatása 

 

Január 

 Központi írásbeli felvételi vizsga 8-nak (01.20.) 

 Félévzárás (01.26.) 

 Osztályozó értekezleteken való részvétel 

 I. félév értékelése, bizonyítványok kiosztása  

 Szülői értekezletek megtartása 

 

Február 

 Továbbtanulás - jelentkezési lapok, adatlapok kitöltése 

 Felsős farsangra készülődés osztályprodukciókkal 

 

Március 

 Az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére összeállított megemlékezésen 

való részvétel (03.14.) 

 Tankönyvrendelések leadása 

 

Április 

 Alapítványi bálra való készülődés, összefogás 

 6. és 8. osztályos tanulók felkészítése a májusi kompetenciamérésekre 

 Egy nap az életért – nap (04.21.) (javaslat) 

 

Május 

 Hulladékgyűjtés 

 Vörösmarty Gála 6. 8. évfolyamoknak  

 Iskolai kirándulás  

 Gyermeknap – fordított nap 

 8 – sok fényképezése  

 Kompetenciamérések (05. 16. és 05. 23.) 

 

Június 
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 Nemzeti összetartozás napja  

 Utolsó tanítási nap (2018. 06. 15.)  

 A tanév értékelése, felsős osztályozó értekezlet  

 Ballagás, esetleg bankett (06. 15. és 06. 16.) 

 Bizonyítványok, anyakönyvek megírása, dolgaink tisztázása, rendbe tétele – 

 Útravalós anyagok leadása 

 Tanévzáró ünnepség  

 

Ágotai Emese iskola védőnő több osztályba kapott meghívást a tanévben előadásainak, 

foglalkozásainak megtartására, Egészséges életmód és Növünk, fejlődünk, változunk 

témákban. 
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MUNKATERV 

 

REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG 

  

2017-2018 tanév 

  

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

Készítette: 2017. 09.    

 Kálló István 

 munkaközösség vezető 

Jóváhagyta: 2017. 09.  

 Bogárné Simon Klára 

 igazgató 
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Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola reál munkaközösség 

2017/2018 évi munkaterve. 

 

Munkaközösségünk tagjai: 

 Bencsik Orsolya tanító, földrajz szak 

 Bogárné Simon Klára intézményvezető, matematika-fizika szak  

 Földi Krisztina tanító, angol szak, tanító matematika műv.terület 

 Gintlné Nagy Melinda matematika – könyvtár szak 

 Kálló István matematika- testnevelés- informatika szak 

 Kurdiné Tóth Melinda tanító 

 Pomázi Melinda tanító, informatika – etika szak 

 Rajka Attila biológia, testnevelés – gyógytestnevelés szak 

 Simonné Kis Mária matematika- fizika- technika szak 

 Utasi Katalin matematika – kémia szak 

 Vargáné Turza Judit tanító, természetismeret műv.terület 

 

Feladataink: 

 A helyi tanterv aktualizálása, rugalmas tanmenetek. 

 A kerettantervvel kapcsolatos változások követése, a helyi tanterv alapján a tanmenetek elkészítése. 

 A tanulók továbbtanulási szándékának, a felvételi pontszámok alakulásának figyelemmel kísérése, a 

felvételire való tudatos és színvonalas felkészítés. 

 A tehetséges és érdeklődő tanulók számára versenylehetőség biztosítása. A versenyek mennyiségének 

racionalizálása: okai – a tanulók túlterheltsége, a versenyek anyagi költségei. 

 Az iskola által biztosított lehetőségeken belül a gyenge tanulmányi eredményű tanulók korrepetálása. 

 IKT eszközök alkalmazása az oktatásban. 

 A tanulók kompetenciamérésre történő felkészítése. Az iskolai intézkedési terv matematikai 

tartalmának megvalósítása. 

 Szakos helyettesítés biztosítása. 

 Tankönyvváltás az 1-8 évfolyamon. Segédletek, tanári kézikönyvek, digitális tananyagok beszerzése. 
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Reál munkaközösség feladatai 

2017 – 2018 tanév 

 

IDŐ FELADAT IDŐPONT TEVÉKENYSÉG FELELŐS 

Szeptember 

Munkaközösségi terv elkészítése 

Tanmenetek. Szertárak rendbetétele 

Év eleji felmérés. 

2017. 09.  

2017.09. 3-14 
Felmérőlapok előkészítése 

mnk. vez. 

szaktanár 

szaktanár, mnk. vez. 

Október Bolyai-csapatverseny 
2017.10. 13 

I. forduló  

Nevezi határidő:2017. 09.18. 

Nevezési díj: 1000 Ft/fő 

mnk. vez. 

3.-8. évf.-n matematikát tanítók 

November Ószőlői matematika verseny 2017. 10.  
Nevezi határidő: 2017. 10. 

Nevezési díj: 800 Ft/fő 

mnk. vez. 

3.-8. évf.-n matematikát tanítók 

December Vörösmarty-hét 2017. 12 
Vörösmarty természettudományi 

verseny 
szaktanárok 

Január 
Központi felvételi 

ECDL vizsga első modul 
2018.01.  Tanulók felkészítése 

8.-os osztályfőnökök és matematikát 

tanítók 

informatika szakos tanár 

Február 

Zrínyi matematika verseny 

Hevesy György kémia verseny 

Orchidea-Pangea Tehetségkutató 

Matematika Verseny  

2018.02. 

Nevezi határidő: 2017. 11. 21. 

Nevezési díj: 1000 Ft/fő 

 

Nevezi határidő: 2018. 02 

mnk. vez. 

2.-8. évf.-n matematikát tanítók 

 

2.-8. évf.-n matematikát tanítók 

 

Március 
Víz napja 
Németh József informatika verseny 

2018. 03. 22 Víz projekt megvalósítása. 
szaktanárok 

informatika szakos tanár 

Április 
A Föld napjára készülünk 

Fizika próbaverseny 
2018. 04 Tanulók felkészítése szaktanárok 

Május 

Országos Kompetencia Mérés 

4 – 6 - 8 osztály. 

ECDL vizsga. 
Németh József info. verseny döntője  
Madarak és fák napja 

2018. 05 
Tanulók felkészítése 

Rádióműsor készítése. 

szaktanárok 

informatika szakos tanár 

Június 
Környezetvédelmi világnap 

A tanév eredményeinek értékelése. 
2018. 06 Beszámoló. munkaközösségi tagok és mnk.vez.  
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Hasznos internetes oldalak 

 

 

http://tankonyvkatalogus.hu 

A rugalmas tanmenetek célja, hogy a pedagógusok a kerettantervi követelmények teljesítése során 

alkalmazkodhassanak a tanulócsoportjaik és az egyes tanulóik képességeihez és tanulási tempójához. 

A rugalmas tanmenetváltozatok ajánlásokat tesznek, hogy: 

• melyek az elhagyható kerettantervi témák; 

• miként szabadítható fel idő kompetenciafejlesztésre, ismétlésre vagy gyakorlásra; 

• az egyes témákhoz tartozó követelmények és ismeretelemek számának csökkentése 

milyen módon oldható meg; 

• egyes, új témák feldolgozásának összevonása kevesebb tanórára, egyes témák 

feldolgozásának opcionálissá tétele miként kivitelezhető; 

• a képességfejlesztő órák számának a növelése milyen módon lehetséges; 

• hogyan lehet a témákat és ismeretanyagokat átcsoportosítása egy másik évfolyamra. 

 

http://www.geomatech.hu 

 

 

 

 

 

http://tankonyvkatalogus.hu/
http://www.geomatech.hu/


 

101. oldal 

 

 

 

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 

 

2017/2018. tanév 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Készítette: Tóth Gábor 

 munkaközösség-vezető 

 

Újszász, 2017.09.04. 

 

 



 

102. oldal 

A munkaközösség tagjai: 

Felső tagozat: 

Kálló István 

Rajka Attila 

Tóth Gábor mk.v. 

 

Alsó tagozat: 

Barta Petra 

Joó Zoltánné 

Mészáros Csaba  

 

Gyűlések, összejövetelek időpontja: 

 

- szeptember : éves munkaterv összeállítása 

-  március : Netfit felmérések értékelése, következő évi stratégia kidolgozása 

- június : éves munkánk értékelése, éves beszámoló összeállítása 

- aktuális események megszervezése céljából alkalmanként 

- e-mail és napi kapcsolat is 

 

Nevelési és oktatási célok, tevékenységek, feladatok: 

 

 Viselkedéskultúra javítása - közös követelmények egységes betartása 

(öltözék, felmentések, érdemjegy, utcai vonulás, óra rendje) 

 Hátrányos helyzet csökkentése - lehetőség biztosítása felzárkóztatásra, javítási 

lehetőség, gyakorlás biztosítása 

- differenciált óravezetés úszásórán 2 csoportban 

 Tehetséggondozás - tehetségek felismerése 

- megfelelő szakkörbe irányítás 

- testnevelés órán könnyített feladatokkal, csoportmunkában  

 Test és lélek harmonikus fejlesztése - a nevelés, példamutatás és meggyőzés az 

egész évben folyamatos 
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- higiéniás szokások kialakítása: testnevelés felszerelés használata, kézmosás, mosakodás, wc 

öblítés 

- bekapcsolódás az Egészséghét programba 

- KRESZ- szabályok megismerése, kerékpáros közlekedés szorgalmazása, kerékpáros 

kirándulások 

 

 Mindennapos testnevelés -1-8. évfolyamon  

- cél: a mindennapos testmozgás biztosítása 

- 6. évfolyamon 18 úszás óra  

- 3. évfolyamon 18 úszás óra 

 

 Versenyeztetés - tehetséges gyerekek kiválasztása, az iskolai, megyei versenyekre 

 

- versenyekre való felkészülés biztosítása 

Jellemfejlődés - kitartásra, és küzdeni akarásra nevelés 

(versenyeken, tanórán) 

fejleszteni a tanulók edzettségét, teherbíró képességét 

Izmok, ízületek működésének megismerése - erősítésnél, nyújtásnál 

Példaképmutatás -  

Testnevelés órák rendjének, fegyelmének kíséretének folyamatszabályozása - minden 

testnevelést tanító pedagógus feladata, kötelessége ezek rendjének betartása 

Iskolai szintű sporttevékenység kiterjesztése - bekapcsolódás a város által szervezett 

sportprogramokba: Újszászi erdei futóverseny, lábtoll-labda versenyek 

- DÖK által szervezett programokba bekapcsolódás, szervezési feladatokban segítés 

 

Szervezeti kultúra építése 

Célok: Tevékenységek, feladatok: 

Szakmai munkaközösség tartalmi munkájának szélesítése - munkaközösségen belüli 

tapasztalatcsere, 

 

 

módszertani kultúra átadása 

(óralátogatás, bemutató óra) 
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Az intézményi működést segítő tevékenység 

Célok: Tevékenységek, feladatok: 

Pályázati rendszer, versenyfelhívások -pályázatok figyelemmel kísérése 

Mérések rendje: 

A mérés-értékelési rendszerben alapelv, hogy mindenki a saját képességszintjéről fejleszthető. 

Sportjátékok: kosárlabda, kézilabda előkészítő játékai, labdarúgás, röplabda 

Nemenkénti fejlesztés: felső tagozaton 

A tanulók fizikai állapotfelmérése (Netfit) január-március hónapban. 

Az eredményekről szülők tájékoztatása, szöveges értékelés, és javaslat a lehetséges javulás 

érdekében. 

Évközi mérések, értékelések: 

-Cooper-teszt 

Szeptember 

- Erdei futónap 

- Nagy Sportágválasztó 

 

Október 

- Bozsik program: Kispályás labdarúgás: Zagyvarékas 

- Mezei futás: megyei döntő 

 

November 

- Egészséghét: Sportdélután 

December 

- Vörösmarty Kupa: Labdarúgó torna: Újszász, Városi Sportcsarnok 

- Bozsik program: Kispályás labdarúgás: Újszász 
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Január 

- Vörösmarty Tollaslabda Bajnokság: Újszász 

- Tollaslabda Megyei Döntő: Újszász 

- Netfit felmérések 

 

 

Február 

- Tollaslabda Területi Döntő 

- Netfit felmérések 

Április 

- Vörösmarty Lábtoll-labda Bajnokság: Újszász 

- Lábtoll-labda Megyei Döntő: Jánoshida 

- Bozsik program: Kispályás labdarúgás: Zagyvarékas 

- Netfit felmérések 

Május 

- Lábtoll-labda Országos Diákolimpia Döntő: Zánka 

- Bozsik program: Kispályás labdarúgás: Zagyvarékas 

- Damjanich Kupa: Kispályás Labdarúgás: Zagyvarékas 

- Pápai Kupa: Kispályás Labdarúgás: Túrkeve 

- Netfit felmérések 

Június 

- Úszás oktatás: Jászboldogháza 

 

 

         Tóth Gábor 


