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1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma: 12 státusz 

Betöltött álláshelyek száma: 12 fő  

Betöltetlen álláshelyek száma: 0 fő  

Tartósan távol: Erdősné Ónodi Nóra. Csányiné Molnár Erzsébet felmentési idejét tölti, decemberben 

nyugdíjba vonul. Az állást nem hirdettük meg, Nóra tavasszal visszatér, addig állandó helyettesítéssel oldjuk 

meg a létszámhiányt, figyelembe véve a kötelező óraszámokat. 

Megjegyzés:  

óraadók:  

 megbízással 4 fő (Mészáros István rendszergazda, Ruzsik Csaba Józsefné fizika, Véninger 

Erzsébet kémia, Petri Barbara biológia) 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők: 2 fő 

Technikai dolgozók: 3 fő. Ujlakán Mihályné helyét Huszka Zoltánné veszi át takarító munkakörben. 

1.2. Pedagógus adatok 

1.2.1. Megbízatások, ellátott feladatok 

Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, 

DÖK segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással 

le nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

1. Tóth Éva 6 intézményvezető  

EFOP 3.1.5-höz 

kapcsolódó 

feladatok 

Gyermekvédelmi 

feladatok 

2. Varga Tamás 8 

intézményvezető 

helyettes 

 

 

EFOP 3.1.5-höz 

kapcsolódó 

feladatok; 

Gyermekvédelmi 

feladatok 
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Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, 

DÖK segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással 

le nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

3. Rocsik Zoltánné 22 

belső 

elleneőrzési 

munkaközösség 

vezető; 

osztályfőnök 3. 

osztály 

 

DIFER mérés; 

egyéni fejlesztések 

dokumemtálása; 

SNI felterjesztések, 

kontrollvizsgálatok 

nyomon követése; 

Gyermekvédelmi 

feladatok 

EFOP 3.1.5-höz 

kapcsolódó 

feladatok 

Mester program 

4. Káczán Katalin 22 

osztályfőnöki 

munkaközösség 

vezető 

osztályfőnök 1-

2-4. osztály 

 

Gyermekvédelmi 

feladatok 

EFOP 3.1.5-höz 

kapcsolódó 

feladatok 

5. Zákány Barbara 22 
osztályfőnök 5. 

osztály 

belső 

ellenőrzési 

munkaközösség 

tag 

EFOP 3.1.5-höz 

kapcsolódó 

feladatok; 

Gyermekvédelmi 

feladatok 

6. Szatlóczki Edit 17 
osztályfőnök 6. 

osztály 

belső 

ellenőrzési 

munkaközösség 

tag 

Gyermekvédelmi 

feladatok 

7.. Kun István 22 

DÖK segítő; 

osztályfőnök 7. 

osztály 

 

Szülői Közösség 

kapcsolattartó; 

Gyermekvédelmi 

feladatok 
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Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, 

DÖK segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással 

le nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

8. Szekeres Andrea 22 
osztályfőnök 8. 

osztály 
 

Gyermekvédelmi 

feladatok 

EFOP 3.1.5-höz 

kapcsolódó 

feladatok 

9. Kóródiné Árkosi Edina 22   

Gyermekvédelmi 

feladatok 

EFOP 3.1.5-höz 

kapcsolódó 

feladatok 

10. Szabó József 23  

NETFIT, 

Kosárpalánta 

program 

 

11. Szilvásiné Kálmán Szilvia 22,5  

Felkészítés az 

idegennyelvi 

mérésre 

 

12. Csányiné Molnár Erzsébet 22 felmentési idejét tölti 

1.2.2. A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben 

közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja 

Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

1. Tóth Éva tanító csütörtök 

2. Szatlóczki Edit 
magyar nyelv és irodalom; 

történelem szakos tanár 
péntek 

1.2.3. A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

Sorszám Név Szakterület 

1. Zákány Barbara  tanító/ szakértő mester program 
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1.3. Vezetők heti ügyeleti rendje 

 
Tóth Éva 

Intézményvezető 

Varga Tamás 

Intézményvezető-helyettes 

Hétfő 8-12 12-16 

Kedd 8-16 - 

Szerda 8-12 12-16 

Csütörtök - 8-16 

Péntek 12-16 8-12 
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1.4. Az intézmény tanulói adatai 

osztály / 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-

tási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-ban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

1-2-4. 10+5+8 1 5 0 3 0 0 

3. 18 0 1 0 3 0 0 

5. 12 2 2 0 2 0 0 

6. 18 0 3 0 7 0 0 

7. 17 2 3 0 5 0 0 

8. 16 2 3 0 3 0 0 

Összesen 105 7 17 0 23 0 0 

 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók 

Jelenleg nincs az intézményben. 

Csoportbontások: 

az 1.-2.-4. osztály közismereti tárgyakból évfolyamonként 1-1 csoport , 

a kötelezően választott tantárgyakon 1-1 csoport 

Csoportok száma összesen: 26 

 9 tanórai célú csoport  

 1 napközis csoport 1-4. osztály 

 1 tanulószoba 5-8. osztály 

 4 csoport fejlesztő (BTMN)  

 3 csoport felzárkóztató 

 4 csoport tehetséggondozó 

 1 csoport sportkör 

 3 csoport szakkör (színjátszó, Lego robot, Maci matek) 

 Étkezők száma, ebből az ingyenesen étkezők száma és aránya, 50 %-os kedvezményben részesülők 

száma és aránya, teljes árat fizetők száma és aránya: 
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 étkezők létszáma:  78 fő 

 ingyen étkezős:  43 fő         aránya: 55 % 

 50 % étkezős:   11 fő          aránya: 14 % 

 fizetős:    24 fő         aránya: 31%  
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1.5. Tárgyi feltételek 

Épületek száma: 1 

Tantermek száma: 10 

Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata:Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezetének 

étkezője 

1.6. Kockázati tényezők a tanévben (opcionális) 

 
Infrastruktúrához (tárgyi 

erőforráshoz) köthető 
Humánerőforráshoz köthető 

Jelentős magas bekövetkezési 

valószínűségű 

A lapostető beázásának 

problémája a szakember miatt. 

Az alacsony tanulólétszám miatt 

meghatározott órakeret miatt 

kevés tanórán kívüli 

tevékenységet tudunk biztoítani. 

Ez nem támogatja a 

lemorzsolódás elleni végzendő 

feladatokat. 

Mérsékelt, alacsony 

bekövetkezési valószínűségű 
 

Eseti helyettesítések számának 

esetleges megemelkedése nagy 

mértékben leterheli a 

nevelőtestületi tagjait. 

Egyéb   

 

Intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat egy feladatellátási helyen látjuk el, az étkeztetés 

Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezetének konyháján történik, a szomszédos épületben. 

Intézményünk állaga kiváló. 8 osztályteremben és 2 szaktanteremben folyik a tanítás, minden felső 

tagozatos osztályban biztosított az interaktív tábla használta, az alsó tagozaton két szaktanterem áll az 

osztályok rendelkezésére. 

Tornaterem, tornaszoba és aszfaltpálya mellett, önkormányzati tulajdonú műfüves futballpálya segíti a 

mindennapos testnevelés feladatellátását. 

Fejlesztendő eszközök:  

 iskolai könyvtári állomány 

 tanulói interaktív eszközök (tabletek, laptopok, robotok) 

 nevelői bútorok, 

A pedagógusok munkafeltételei megfelelőek.  
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2. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

2.1. Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

Pedagógiai programunknak megfelelően kiemelt feladataink: 

 Az alapkészségek fejlesztése. 

 A tanulók erkölcsi, esztétikai, testi nevelése.  

 A nevelők módszertani kultúrájában jelenjenek meg a pedagógiai programnak megfelelő 

tanulásszervezési formák, oktatási módszerek.  

 Hátránykompenzáció. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: minden nevelő 

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

a) Az országos mérésből adódó feladatok: 

Az országos mérések eredménye kapcsán elkészített intézkedési terv alapján. (3. számú melléklet) 

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

 Beiskolázási terv szerint továbbképzések támogatása. 

 Belső ellenőrzési terv szerint ellenőrzés, tudásmegosztás. 

 Pályázati forrásból tantestületi továbbképzés megszervezése. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth Éva, Rocsik Zoltánné 

 

c) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok: 

 DIFER mérés eredményei alapján feladatmeghatározás. 

Határidő:  

2019.10.11-felmérés,   felelős Káczán Katalin 

2019.10.25.-rögzítés,   felelős Varga Tamás 

2019.11.29.-mérés   felelős: Káczán Katalin 

2020.01.25-től fejlesztés felelős: Káczán Katalin, Kóródiné Árkosi Edina 

 

 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása, illetve részükre a jogszabály 

által előírt fejlesztő foglalkozások biztosítása kötelező feladatunk. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth Éva, minden nevelő 

 

 Feladat az egyéni tanulói teljesítmények dokumentálása, az egyéni fejlesztéssel kapcsolatos 

feladatok meghatározása fejlesztési terv formájában, a szakértői vélemények 

figyelembevételével. 
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Határidő: 2019.09.30. 

Felelős: Varga Tamás 

 

 Törekedni kell arra, hogy minél több hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanuló vegyen 

részt a tanórán kívüli foglalkozásokon, biztosítva legyen számukra az egész napos 

foglalkoztatás. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: minden nevelő 

 

 Kiemelt feladat a gyermek- és ifjúságvédelmi munka. Cél a problémák megelőzése, valamint 

az osztályfőnököknek szoros kapcsolat ápolása a gyermekjóléti szolgálat képviselőjével. 

A havi konzultáció biztosítása az intézményben. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth Éva, osztályfőnökök 

 

d) Alsó-felső tagozatváltás feladatai 

 5. évfolyamon az osztályfőnök családlátogatása az idén nem mérvadó, hiszen a volt 

osztályfőnök folytatja a tevékenységet. 

 

 Szülői értekezleten az 5. osztályban tanító pedagógusok elvárásainak, értékelési 

módszerének pontos ismertetése.  

Határidő: 2019.09.15. 

Felelős: Zákány Barbara, az osztályban tanító pedagógusok 

 

 Folyamatos konzultáció az osztályban tanító pedagógusokkal, az egyéni segítségnyújtás és 

a tanulási nehézségek megoldása érdekében. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Zákány Barbara 

 

e) Elsős tanulók szocializálása 

 Az 1. évfolyamon az osztályfőnök családlátogatása. 

Határidő: 2019.09.30. 

Felelős: Káczán Katalin 

 Szülői értekezleten az 1. osztályban tanító pedagógusok elvárásainak, értékelési 

módszerének pontos ismertetése. Az osztályban tanítók a szülői értekezlet elején 

mutatkozzanak be. 

Határidő: 2019.09.15. 

Felelős: Káczán Katalin, az osztályban tanító pedagógusok 

 Feladat a megfelelő szokásrendszer kialakítása, valamint az értékeink védelmét célzó, 

közösséget formáló nevelés. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Káczán Katalin, az osztályban tanító pedagógusok 
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f) Intézményi önértékelésből adódó teendők 

A belső ellenőrzési terv szerint.  

g) Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés 

 Személyes példamutatással pozitív egyéni értékrend kialakulásának, megszilárdulásának 

elősegítése.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: minden nevelő 

 

 A környezeti nevelés és fenntarthatóság területén az értékrend és a megfelelő magatartás 

kialakítása, elsajátíttatása. Az esztétikus és higiénikus iskolai környezet megóvása. Ennek 

érdekében újra kérem a DÖK felnőtt vezetőjét, hogy a tanulók bevonásával szülessenek 

olyan javaslatok, melyek az iskolai környezet esztétikáját szolgálják. Fontos, hogy a tanulók 

magukénak érezzék a problémát és annak megoldását. 

A szülők körében az iskolai környezet szépítése érdekében önkéntes akciók szervezése. 

Határidő: 2019.10.30. 

Felelős: Kun István, osztályfőnökök 

3. A TANÉV HELYI RENDJE  

3.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. EFOP 3.1.5 intézményvezető 2019.12.07. 

2. 
Karácsonyi gálára 

felkészülés 
intézményvezető 2019.12.14. 

3. 
pályaorientációs célú tanítás 

nélküli munkanap 
Kun István 2020.02.20. 

4. Kirándulás 
osztályfőnöki 

munkaközösségvezető 
2020.04.09. 

5. Kirándulás 
osztályfőnöki 

munkaközösségvezető 
2020.04.30. 

6. Családi/gyereknap diákönkormányzat 2020.06.15 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap: 2019.09.02. hétfő 

Utolsó nap: 2020.06.15. hétfő 
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A szorgalmi időszak első féléve 2020.01.24-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, 

illetve gondviselőjét 2020.01.31-jén tájékoztatjuk a félévi értesítő által.    

3.2. A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2019.10.28-2019.10.31-ig 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019.10.25. péntek 

A szünet utáni első tanítási nap: 2019.11.04. hétfő 

Téli szünet: 2019.12.23-2020.01.03-ig 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019.12.20. péntek 

A szünet utáni első tanítási nap: 2020.01.06. hétfő 

Tavaszi szünet: 2020.04.09-2020.04.13-ig 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020.04.08. szerda 

A szünet utáni első tanítási nap: 2020.04.15. szerda 

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

2019.10.23. (szerda) nemzeti ünnep 

2019.11.01. (péntek) ünnepnap 

2020.05.01. (péntek) ünnepnap  

2020.06.01. pünkösdhétfő 

További tanítás nélküli napok a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásból fakadóan:  

- 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:  

2019.12.07.– 2019.12.24. helyett  

2019.12.14. – 2019.12.27. helyett  
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3.3. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak 

emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola 

hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, 

megemlékezések időpontja 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) Káczán Katalin 
2019.10.04. 

2. 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 23.) Szekeres Andrea 
2019.10.22. 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) Káczán Katalin 
2020.02.25. 

4. 
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 15.) Szekeres Andrea 
2020.03.13. 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) Káczán Katalin 
2020.04.16. 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) Káczán Katalin 
2020.06.04. 

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Tanévnyitó Rocsik Zoltánné 2019.09.02. 

2. Mikulás party 
Kun István, 

Szekeres Andrea 
2019.12.06. 

3. Karácsonyi gála/Családi nap 
nevelőtestület minden 

tagja 
2019.12.19. 

4. Farsang Kun István 2020.02.22. 

5. 

Költészet napja. 

Vers- és prózamondó verseny 

  

Káczán Katalin 2020.04.08. 

6. Anyák napja 
Kóródiné Árkosi 

Edina 
2020.04.30. 

7. Családi nap 
nevelőtestület minden 

tagja 
2020.06.15. 

8. Tanévzáró, ballagás 
Varga Tamás, Kun 

István 
2020.06.20. 
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Az iskolai élethez kapcsolódó rendezvények 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Egészségnevelési hét - projekthét minden nevelő 2019.10.14-18. 

2. Halloween-party Kun István 2019.10.25. 

3. 
Pénzügyi és vállalkozói témahét  

7.és 8. osztály 
Kun István 2020.03.02-03.06. 

4. Digitális témahét: 

Szekeres Andrea Káczán 

Katalin Rocsik Zoltánné , 

Zákány Barbara, 

 Tóth Éva 

2020.03.23-27. 

5. 
Fenntarthatósági  témahét 

Tavaszi hulladékgyűjtés 

minden pedagógus 

Kun István 
2020.04.20-24. 

6. Erdei iskola/Határtalanul 7. osztály Kun István 2020.05.27-31. 

3.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

havi 

rendszerességgel 
Munkaközösségek értekezletei 

Káczán Katalin 

Rocsik Zoltánné 

havi 

rendszerességgel 

EFOP 3.1.5 Intézményfejlesztési és 

tématerületi mikrocsoportok 

megbeszélései 

Tóth Éva, Varga 

Tamás,Zákány 

Barbara,  

Káczán Katalin, 

Kóródiné Árkosi 

Edina, Rocsik 

Zoltánné, Szekeres 

Andrea, 

2020.01.22. Osztályozó értekezlet Tóth Éva 

2020.02.05. Félév értékelése Varga Tamás 

2020.06.10. Osztályozó értekezlet. Tóth Éva 

2020.06.24. Éves munka értékelése Tóth Éva 

3.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

2019.09.15-ig Szülői értekezletek Káczán Katalin; 
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időpont esemény / téma felelős 

osztályfőnökök; 1. és 5. 

osztályban tanító pedagógusok 

2019.11.13. Tantestületi fogadóóra 
Káczán Katalin; 

minden nevelő 

2020.02.15-ig Szülői értekezletek 
Káczán Katalin; 

osztályfőnökök 

2020.04.07. Tantestületi fogadóóra 
Káczán Katalin; 

minden nevelő 
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3.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett 

időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2019.12.17. 
Tájékoztató szülői értekezlet a leendő első 

osztályosok szülei részére 

Tóth Éva,  

Rocsik Zoltánné 

2020.03.09-12. 

Nyílt órák szervezése szülők, érdeklődők 

számára. 

Kosárpalánta program bemutató óra a szülők 

és nevelőtestület számára 

Káczán Katalin 

Szabó József 

3.7. Tervezett mérések és vizsgák  

3.7.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Zrínyi Matematika 

Verseny 
4. Zákány Barbara Törökszentmiklós 

Orchidea Pangea 

Matematika Verseny 
5,.6. Zákány Barbara online 

Megyei kerékpáros 

ügyességi verseny 
6-8. Szatlóczki Edit Szolnok 

Simonyi Zsigmond 

helyesírási verseny 
5-8. 

Szatlóczki Edit, 

Szekeres Andrea 
Szolnok 

WRO verseny 6. Tóth Éva Hajdúböszörmény 

Diákolimpia labdarúgás 

1 csoport 
5-8. Szabó József Törökszentmiklós 

Diákolimpia floorball 2 

korcsoport 
1-6 

Zákány Barbara, Szabó 

József 

megyei, országos 

elődöntő: nem ismert 

helyszín 

Bercsényi napok 5-8 Szekeres Andrea Törökszentmiklós 

Pánthy napok 1-8 
osztálytanítók, 

szaktanárok 
Törökszentmiklós 

rendőrségi KI MIT TUD 5-8 Szatlóczki Edit Törökszentmiklós 

 

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

tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (2020. augusztus 15-31.) 
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 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten) pótló vizsga 

(egyedileg meghatározott időpontban) 

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

 egyéb belső vizsgák 4.; 6. és 8. évfolyamosok részére (2020.05.25-29.) 
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3.7.2. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji szintfelmérés 2-8. évfolyamon hangos olvasás és szövegértés területen, valamint 

matematika tantárgyból a kijelölt szaktanárok/tanítók által meghatározott mérőeszközzel. A mérést a 

kijelölt szaktanárok/tanítók végzik. 

Határidő: 2019.10.15. - eredmények eljuttatása excel formában az intézményvezetőnek. 

Felelős: matematika:  4., 5.,6. évfolyamon Varga Tamás 

   3,.7.,8. évfolyamon Zákány Barbara 

   2., évfolyamon Kóródiné Árkosi Edina 

 hangos olvasás: 2-4. évfolyamon Kóródiné Árkosi Edina 

   5-8 évfolyamon Szilvásiné Kálmán Szilvia 

 szövegértés: 2-4. évfolyamon Szatlóczki Edit 

 szövegértés: 5-8. évfolyamon Tóth Éva 

 

b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2019.11.29. 

Felelős: Káczán Katalin 

 

c) Országos kompetencia mérés a 6. és 8. évfolyamokon 

Határidő: 2020.05.27. 

Felelős: Varga Tamás 

 

d) Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon 

Határidő: 2020.05.20. 

Felelős:Varga Tamás 

 

e) Az „a” pont kontroll mérése: 2020.04.15-től kezdődően. 

Határidő: 2020.05.15. - eredmények eljuttatása excel formában az intézményvezetőnek. 

Felelősek: az „a” pontban kijelölt pedagógusok. 

3.7.3.  A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

NETFIT mérés az 5-8. évfolyamon 

Határidő: 2020.01.08-2020.04.24.; Rögzítés: 2020.05.29. 

Felelős: Szabó József, Zákány Barbara 
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4. SZAKMAI FELADATOK 

4.1. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

 

sz. esemény / téma felelős határidő 

1. Belső ellenőrzési terv elkészítése Rocsik Zoltánné 2019.08.28. 

2. 

Varga Tamás tanfelügyeleti 

ellenőrzéséhez (2020) kapcsolódó 

feladatok 

Rocsik Zoltánné folyamatos 

 

A lezajlott intézményi önértékelés kapcsolódó fejlesztési terv feladatai: 

1. Módszertani kultúra fejlesztése: Nevelőtestületi és egyéni képzéseken való részvétel a beiskolázási terv 

figyelembevételével. 

Felelős: Tóth Éva intézményvezető 

Határidő: 2020.08.31. 

2. Ellenőrző-értékelő munka: 

a) Hospitálások dokumentumainak, önfejlesztési tervek elkészítése. 

Felelős: Rocsik Zoltánné és minden nevelő 

Határidő: 2020.06.30. 

b) Elkészült fejlesztési tervekben megfogalmazott feladatok tervszerű végrehajtása 

Felelős: önfejlesztési tervet készített pedagógusok 

Határidő: folyamatos 

c) Tanulók tanulmányi munkájának értékelése havi rendszerességgel a Pedagógiai Program szerint. 

Felelős: minden nevelő 

Határidő: folyamatos 

3.  A differenciált tanulásszervezés alkalmazása. 

Felelős: minden nevelő 

Határidő: folyamatos 

 

4.2. A minőségfejlesztési munka tervezése 

A belső ellenőrzési munkaközösség munkaterve, az országos kompetencia méréshez, az idegennyelvi 

méréshez és a netfit méréshez kapcsolódó intézkedési terv alapján végezzük a minőségfejlesztési munkát. 
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4.3. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 

1. Zákány Barbara szakértői mesterprogram 
nevezett 

pedagógusok 
2019.11.25. 

2. 

Miniszteri keretszámok alapján meghatározni, 

hogy kik jelentkezhetnek (kinek kötelező) a  

minősítési eljárásra. 

Tóth Éva 2020.03.01. 

3. Pedagógusok jelentkezése. érintett pedagógus 2020.03.31. 

4. 
Pedagógusok jelentkezésének rögzítése a 

rendszerben. 
Tóth Éva 2020.04.15. 

 

A 2013. szeptember 1-jén legalább két év szakmai gyakorlattal rendelkezett, Pedagógus I. fokozatba sorolt 

pedagógus első kötelező minősítésére az általános szabályok szerint kerül sor: 

 saját maga kezdeményezheti a minősítési eljárásban való részvételét a Pedagógus I. fokozatban 

megszerzett 6 év szakmai gyakorlati időt követően; (leghamarabb tehát a 2019/2020-as tanévben) 

 a minősítésre kötelezett a Pedagógus I. fokozatban megszerzett 9 év szakmai gyakorlati időt 

követően (legkésőbb 2022-ben kerül sor a kötelező minősítésre). 

 Mesterprogram: Rocsik Zoltánné:  

A Mesterpedagógusok és Kutatótanárok a pályázat alapján elnyert fokozat megszerzését követően is aktív 

szakmai tevékenység folytatására kötelesek: meg kell valósítaniuk mester vagy kutatóprogramjukat. Ezzel 

összefüggő előírások: 

1) az intézményvezető, illetve a fenntartó évente ellenőrzi, hogy a Mesterpedagógus, Kutatótanár tesz-e 

lépéseket a program teljesítésére vonatkozóan  

2) a mester- vagy kutatóprogram két ízben módosítható (először indokolás nélkül, második esetben csak 

akkor, ha megvalósítása külső elháríthatatlan ok miatt lehetetlenné válik). 

4.4. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai 

feladat felelős határidő 

Munkaköri leírások aktualizálása. Tóth Éva 2019.09.02. 

 

4.5. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

 A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2019/2020. tanév rendjéről szóló 

11/2019. (VII. 3.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklete szabályozza. A nyolcadikos osztályfőnök a tanulók 

szüleivel való folyamatos konzultáció útján segíti a továbbtanulás ügyintézését, annak 

adminisztrációs feladatait. 
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Határidő: folyamatos 

Felelős: Szekeres Andrea és Varga Tamás 

 Az intézményvezető rendszeresen ellenőrzi a határidő pontos betartását.  

Határidő: folyamatos 

Felelős Tóth Éva 

 A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) a 

pályaorientációs felelős az érintett osztályfőnökök közreműködésével látja el.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kun István 

4.6. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős határidő 

Folyamatban lévő 

projektek 
EFOP 3.1.5-17 

Tóth Éva, Varga Tamás, 

Zákány Barbara 

Káczán Katalin, Kóródiné 

Árkosi Edina, Rocsik 

Zoltánné, Szekeres 

Andrea 

folyamatos 

munkaidőn túli 

feladatok 

 EFOP 3.3.2-16 Rocsik Zoltánné 2020. január 31. 

Fenntartási 

időszakban lévő 

projektek 

EFOP 3.3.5-17 Káczán Katalin folyamatos 

 EFOP 4.1.3-17 Varga Tamás, Tóth Éva folyamatos 

Benyújtásra tervezett 

pályázatok 
Erzsébet tábor  kiírás függvényében 

 
Határtalanul!  

HAT-19-01-0992 
Kun István, Varga Tamás elfogadva 

 NTP-MTTD-19-0048 
Tóth Éva, Zákány 

Barbara 
beérkezett 

 

Az EFOP 3.3.5-17-2017-00031 azonosítószámú, „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását 

segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Karcagi Tankerületi Központban című 

projekt eredményeinek fenntartása:  
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A vezető pedagógusok a „Csodaszarvas-program” (https://www.csodaszarvasprogram.hu) 

szakmai informatikai portálon közzétett tartalmak (játékok, programsablonok, ötletek) 

alkalmazásával, tanítási év alatt, a tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök; napközis 

foglalkozások) keretében, két hetente egy alkalommal valósítják meg az informális és nem formális 

tematikus tanulási alkalmakat, melyeket a foglalkozási naplóban dokumentálnak 

4.7. Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók 

támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, 

hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete  

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni 

képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül, 

egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres 

beilleszkedéshez. 

Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket: 

 az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése  

Eszközei:  

 tantárgyi és készségmérések,  

 családlátogatás, 

 megfigyelés 

 gyermekjóléti szolgálattal folyamatos konzultáció 

 

 képességek és kulcskompetenciák fejlesztése  

Eszközei:  

 fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások,  

 tanórai differenciálás 

 napköziben alapkészségek fejlesztése 

 a tanulási stratégiák megválasztásában az életkori jellemzők figyelembevétele 

 

 a tehetséges tanulók támogatása  

Eszközei: 

 tehetséggondozás tanórán kívüli tevékenység formájában 

 tanórai differenciálás 

 versenyeztetés 

 

 a versenyek szervezése  

Eszközei:  
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Az iskolai élet hagyományaihoz kapcsolódó házi versenyek szervezése, lebonyolítása az 

osztályfőnöki munkaközösség munkaterve alapján. 

 

 a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a multikulturális 

tartalmak megismertetése 

 Eszközei: 

tanórán kívüli és tanórai tevékenységekhez kapcsolódóan, alkalomszerűen.  

 

 a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének 

kialakítása a tanulókban 

Eszközei: 

 ünnepségeken való aktív részvétel 

 támogatás esetén erdei iskola szervezése 

 környezet szépítése tanítási órák, tanórán kívüli tevékenységek keretében. 

 

 az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős 

foglalkozásba való beépülése 

Eszközei:  

 drámapedagógia  

 pályaorientációs nap – felelős Tóth Éva 

 Siker-nap (régi tanítványok meghívása az osztályokba) - felelős felső tagozatos osztályfőnökök 

 iskola és üzemlátogatások – felelős Kun István 

 

 Bukásra álló tanulók támogatása tervszerűen. – felelős az intézkedési terv kidolgozásáért és 

végrehajtásáért az EFOP 3.1.5 pályázat tématerületi mikrocsoportja. Határidő: terv leadására 

2019.10.31. 

 

4.8. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 

Megfelelő humánerrőforrás és engedélyezett órakeret rendelkezésre állása esetén évfolyamonként 

biztosítjuk a kis csoportban zajló egyéni fogalakozásokat mindkét területen, tanórán kívüli tevékenység 

formájában. 

Ezen felül tanórai differenciálás keretében alapfeladat. 
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4.9. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

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

iránymutatásai szerint a kerületi / járási hivatal vezetője által meghatározott időpontban történik.  

feladat / esemény felelős határidő 

Rocsik Zoltánné mesterprogramjának 

megvalósítása 
Rocsik Zoltánné 

2019. augusztus 

folyamatos 

szülői értekezlet 
Tóth Éva, 

Rocsik Zoltánné 
2019.12.17. 

óvodások látogatása iskolában 
tanítók beosztás 

szerint 

2019. októbertől 2020. 

áprilisig havi 1 alkalommal 

nyílt órák Káczán Katalin 2020. március 

beiratkozás időpontjának kihirdetése Házi Anita 2020. március-április 

beiratkozás 

Tóth Éva, Varga 

Tamás, Házi 

Anita 

2020. április 

 

Előkészítése az intézményvezető, munkaközösség vezetők és az iskolatitkár közös feladata, amelynek 

során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat. 

5. PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS A BEISKOLÁZÁSI 

TERVBŐL ADÓDÓ MUNKATERVI FELADATOK 

Beiskolázási terv feladatai: 

a) szakmai továbbképzések: Intézményünkben bevezettük a robotika alapjait. Ehhez kapcsolódó 

akkreditált képzésekhez kérünk támogatást. 

b) A beiskolázási tervben nem nevesített pedagógusok a tanév során 2 alkalommal vehetnek részt 30 

órás, térítésmentes (beleértve az utazási költséget is) vagy önköltséges képzésen. Ez iránti 

igényüket a képzési felhívás megismerése után, írásban jelzik az intézményvezető felé, aki a 

helyettesítések számát figyelembe véve engedélyezi vagy elutasítja a képzésen való részvételt. 

költség és finanszírozás: Tankerület támogatásával tanulmányi szerződéssel 

c) szakmai továbbképzések:  

1. Az EFOP 3.1.5 pályázat keretében a mikrocsoport tagok vesznek részt képzésen. (7 fő) 

2. Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” kiemelt uniós projekt keretében 

annak a 40 ezer pedagógusnak a továbbképzését fogják megvalósítani a konvergencia régió 

tankerületeiben, akik a projektben személyes használatra kaptak korszerű notebookot pedagógiai 

munkájukhoz – nálunk minden pedagógus érintett. 
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3. Hipersuli képzésen további 4 pedagógus vesz részt. 

6. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

6.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájékoztat az 

SZMSZ-ben szabályozottak szerint: 

 Intézményi tanács 

 Szülői közösség 

 DÖK 

Az osztályfőnökök:  

 szülők 

 tanulók 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

o e-ellenőrző 

• fogadó óra 

• szülői értekezlet 

• előre egyeztetett időpontban megbeszélés 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 

feladat / esemény felelős határidő 

családlátogatás új osztályfőnökök 2019.09.30 

projekthetek, családi/gyerek nap osztályfőnökök of. munkaközösség 

munkatervében 

meghatározottak szerint 

Szülői közösség ülései után a 

kapcsolattartókkal való egyeztetés. 

Tóth Éva alkalmanként 

 

6.2. A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás  

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval, a Karcagi Tankerületi Központtal. 
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A kapcsolattartás tartalmi elemei: Intézményi kapcsolattartók 
Fenntartói / működtetői 

kapcsolattartók 

Szakmai irányítás  Tóth Éva 

Varga Tamás 

Kissné Soós Ágnes 

Gazdasági ügyintézés  Tóth Éva 

Varga Tamás 

Házi Anita 

Pabar Beatrix 

 

A kapcsolattartás formái A kapcsolattartás ütemezése 

Vezetői munkamegbeszélések havi rendszerességgel 

Személyes beszélgetések szükség szerint 

Elektronikus és postai levélváltás napi rendszerességgel 

Egyéb érintkezési formák telefon szükség szerint 

 

6.3. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere) 

Intézményi Tanács delegáltja: Varga Tamás 

Iskolarendőr: Szatlóczki Edit 

Védőnő: Tóth Éva, Házi Anita 

Családgondozó: Tóth Éva, Házi Anita 

Óvoda: Rocsik Zoltánné 

7. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

A belső ellenőrzési munkaközösség munkaterve szerint. 

8. A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT EGYÉB TERÜLETEK 

 

 Határtalanul! programban megvalósuló kirándulásokról 

- Ettől a tanévtől a köznevelési intézménynek a KIR-ben rögzítenie kell, hogy a tanuló 

hányadik évfolyamon, mely országban vett részt, a Nemzeti Összetartozás Napja 

bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról 

és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság 
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bemutatásáról szóló országgyűlési határozat által meghatározott határon túli 

kirándulásokon. 

 

 A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 

- Az adatgyűjtést a KIR-hez kapcsolt adatgyűjtési felület segíti. Az intézmény tanulói szintű 

adatai járási, illetve országos szinten aggreggált, személyazonosításra alkalmatlan 

formában kerülnek feldolgozásra. A nevelési-oktatási intézménynek a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók létszámát összesítve, valamint az alkalmazott intézkedéseket 

feladat-ellátási helyenként összesített formában a tanév első félévére vonatkozóan február 

10-éig, második félévére vonatkozóan június 30-áig kell továbbítania a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatást végző Oktatási Hivatal számára. 

 

9. AZ ISKOLAI KÓRUS FOGLALKOZÁSAINAK IDŐPONTJAI 

Intézményünkben ének-zene szakos tanár hiányában nem működik iskolai kórus. 
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FÜGGELÉK 

A munkaterv jogszabályi háttere 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. 

rendelet 

 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

 A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

 A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 

 A tanév rendjéről szóló oktatért felelős miniszteri rendelet 

 A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet 



 

 

1. számú melléklet 

 

 

A Tiszatenyői Szent István Általános Iskola 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 

a 2019/2020-as tanévre 

 

 

 

 

Készítette:Káczán Katalin 

munkaközösség-vezető 

  



 

Augusztus 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Alakuló értekezlet iskolavezetés augusztus 22. 

10.00 

 

Pótvizsga érintett nevelők augusztus 23. 

8.00 

 

Hipersuli tanári nap Törökbálint Tóth Éva 

Szekeres Andrea 

augusztus 23.  

Projektzáró rendezvény: 

EFOP 3.3.5-17-2017. azonosító számú, Korszerű 

pedagógiai módszerek alkalmazását segítő 

Iskolai Közösségi Programok kísérleti 

megvalósítása a Karcagi Tankerületi Központban 

Tóth Éva 

Zákány Barbara 

augusztus 27.  

Tanévnyitó értekezlet iskolavezetés augusztus 28. 

8:00 

 

Tanmenetek leadási határideje Varga Tamás 

minden nevelő 

augusztus 29. 

12:00 

 

Hipersuli képzés Kóródiné Árkosi 

Edina 

Káczán Katalin 

Szatlóczki Edit 

Zákány Barbara 

 

augusztus 29-30.  

 

 

 

  



Szeptember 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Ünnepélyes tanévnyitó iskolavezetés 

Rocsik Zoltánné 

szeptember 2.  

Ügyeleti munka megszervezése Káczán Katalin szeptember 2.  

Faliújság gondozása osztályfőnökök a 

tantermekben, Kovács 

Alexandra az aulában 

szeptember első 

hete 

 

Fejlesztési tervek elkészítése a szakértői 

véleménnyel rendelkező tanulók részére többségi 

pedagógusok által 

minden érintett nevelő szeptember 6.  

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése szakértői 

véleménnyel rendelkező tanulók részére 

fejlesztő pedagógusok szeptember 6.  

Őszi hulladékgyűjtés a DÖK szervezésében Kun István 

minden pedagógus 

szeptember 9.  

Szülői értekezletek megtartása osztályfőnökök 

5. osztálynál az 

osztályban tanító 

összes pedagógus 

szeptember 15.  

A világ legnagyobb tanórája  szeptember 30. 

és október 4. 

között 

„A Világ Legnagyobb Tanórája” globális 

oktatóprojekt, amelyen keresztül a gyermekek 

világszerte egy időben ismerhetik meg az ENSZ 17 

Fenntartható Fejlődési Célját.  

A nyári tábor szervezése, igényfelmérés Varga Tamás szeptember 30.  

Európai Diáksport Napja 

 

testnevelők 

minden pedagógus 

szeptember 27.  

Törzslapok megnyitása 1., 2. és 5. osztályos 

osztályfőnökök és az 

érintett nevelők 

szeptember 30.  

Családlátogatás 1. és 6. osztályosoknál Kóródiné Árkosi 

Edina 

szeptember 30.  



Káczán Katalin 

Szatlóczki Edit 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin szeptember 

utolsó hete 

 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra folyamatosan  

    

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

    

 

Október 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

október első hete  

Aradi vértanúk emléknapja osztályfőnökök 

Káczán Katalin 

október 4. péntek  

Európai Programozás Hete – EU Code Week 

2019. 

 október 5–20.  

Egészségnevelési hét - projekthét Varga Tamás 

Káczán Katalin 

október 14-18.  

Szakmák Világa Pályaválasztási Kiállítás és 

Szakmai Nap - Szolnok 

Kun István és a 7. 

osztály tanulói 

Szekeres Andrea és a 

8. osztály tanulói 

október 15.  

Megemlékezés nemzeti ünnepünkről – október 

23. 

Szekeres Andrea október 22. kedd 

11 óra 

 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin október utolsó 

hete 

 

Mérések: szövegértés, hangos olvasás, 

matematika 

érintett nevelők október 15-ig  

Difer vizsgálat az 1. osztályban Káczán Katalin november 29-ig 

folyamatosan 

 



Iskolai sport bajnokság testnevelők októberben  

Halloween-party a DÖK rendezésében Kun István és a 7. 

osztály, DÖK 

október 25. 17.00-20.00 

Iskolanyitogató foglalkozások: 

óvodások látogatása az iskolában októbertől 

áprilisig havi 1 alkalommal 

1. alkalom: kézműves foglalkozás 

iskolavezetés 

érintett pedagógusok 

 

Kóródiné Árkosi 

Edina 

 

 

 

október 15. 

 

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

    

 

 

November 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

november első 

hete 

 

A szülők értesítése a tanulmányi eredményről a 

negyedév végén 

osztályfőnökök november 6. 

szerda 

 

Iskolanyitogató foglalkozások: 

óvodások látogatása az iskolában októbertől 

áprilisig havi 1 alkalommal 

2. alkalom: táncos foglalkozás 

iskolavezetés 

érintett pedagógusok 

 

Szekeres Andrea 

 

 

 

november 12. 

 

Tantestületi fogadóóra tantestület november 13. 

hétfő 

14.00-17.00 

 

 

Országos mérésekhez az adatok megküldése Varga Tamás november 23-ig  

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin november utolsó 

hete 

 

 

Drogprevenciós előadás Szatlóczki Edit november  



Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra folyamatosan  

Iskolai sport bajnokság testnevelők november  

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

    

 

December 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

december első 

hete 

 

Karácsonyi díszítés (Advent: dec.1-dec 24.) osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

decemberben 

folyamatosan 

 

Jelentkezés a központi írásbeli felvételire Szekeres Andrea december 6.  

Arany János Tehetséggondozó Programjára 

jelentkezés 

Szekeres Andrea december 11.  

Mikulás Kun István, DÖK december 6.  

Mikulás-party a DÖK szervezésében Kun István, Szekeres 

Andrea és a 8. osztály 

DÖK 

december 6. 16.30-20.00 

Iskolanyitogató foglalkozások: 

óvodások látogatása az iskolában októbertől 

áprilisig havi 1 alkalommal 

3. alkalom: rajzolás-festés 

iskolavezetés 

érintett pedagógusok 

 

Rocsik Zoltánné 

 

 

 

december 10. 

 

Nagycsoportos szülők tájékoztatása a következő 

tanévről – szülői értekezlet 

Tóth Éva igazgató 

Rocsik Zoltánné 

december 17.  

Karácsonyi Gála – Családi Nap 

 

a nevelőtestület 

minden tagja 

december 19. 

 

 

 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin december 21-ig  

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra folyamatosan  

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

    



Január 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

január első hete  

Iskolanyitogató foglalkozások: 

óvodások látogatása az iskolában októbertől 

áprilisig havi 1 alkalommal 

4. alkalom: testnevelés 

iskolavezetés 

érintett pedagógusok 

 

Zákány Barbara 

 

 

 

január 14. 

 

Központi írásbeli felvételi osztályfőnök, 

felkészítő 

pedagógusok 

január 18. 

10 óra 

 

Osztályozó értekezlet a nevelőtestület 

minden tagja 

január 22.  

Első félév vége: január 24. 

Félévi értesítők elkészítése január 31-ig 

osztályfőnökök január 24. 

január 31. 

 

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata 5-8. évfolyamon 

Szabó József 

Zákány Barbara 

január 8 – április 

24. 

 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin január utolsó 

hete 

 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra folyamatosan  

Iskolai sport bajnokság testnevelők január  

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

    

 

Február 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

február első hete  

Iskolanyitogató foglalkozások: iskolavezetés 

érintett pedagógusok 

 

 

 



óvodások látogatása az iskolában októbertől 

áprilisig havi 1 alkalommal 

5. alkalom: robotika 

 

Tóth Éva 

 

február 11. 

Farsang – DÖK rendezésében DÖK 

7. osztály 

február 22.  

Szülői értekezlet osztályfőnökök február 15-ig  

A kommunizmus áldozataira emlékezünk – 

február 25. 

osztályfőnökök 

Káczán Katalin 

február 25-ig  

Félévi értekezlet Varga Tamás február 5.  

Középiskolai felvételi jelentkezési lapok 

elküldése 

Szekeres Andrea február 18.  

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata 5-8. évfolyamon 

Szabó József 

Zákány Barbara 

január 8 – április 

24. 

 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin február utolsó 

hete 

 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra februárban 

folyamatosan 

 

Iskolai sport bajnokság testnevelők február  

Az eredetileg betervezett feladatokon túli események, programok: 

    

 

 

Március 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

március első hete  

Iskolanyitogató foglalkozások: 

óvodások látogatása az iskolában októbertől 

áprilisig havi 1 alkalommal 

iskolavezetés 

érintett 

pedagógusok 

 

 

 

 



6. alkalom: interaktív táblás foglalkozás Káczán Katalin március 10. 

Pénzügyi és vállalkozói témahét 

7. és 8. osztály 

Kun István március 2-6.  

Nyílt órák 

Kosárpalánta bemutató 

minden nevelő 

Káczán Katalin 

március 9-12.  

Megemlékezés nemzeti ünnepünkről–március 15. Szekeres Andrea március13.  

Középiskolai felvételi adatlap módosítása Szekeres Andrea március 19-20.  

Digitális témahét Zákány Barbara március 23-27.  

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata 5-8. évfolyamon 

Szabó József 

Zákány Barbara 

január 8 – április 

24. 

 

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin március utolsó 

hete 

 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra márciusban 

folyamatosan 

 

Iskolanyitogató foglalkozások leendő elsős tanító márciusban  

Iskolai sport bajnokság testnevelők március  

 

 

Április 

 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

április első hete  

Fotózás megszervezése anyák napjára osztályfőnökök április eleje  

Kirándulások Káczán Katalin április 9. és 30.  

Költészet napja – április 11. 

Vers- és prózamondó verseny 

Káczán Katalin április 8.  



A holokauszt áldozataira emlékezünk – ápr.16. osztályfőnökök április 16-ig  

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata 5-8. évfolyamon 

Szabó József 

Zákány Barbara 

január 8 – április 

24. 

 

A szülők értesítése a tanulmányi eredményről a 3. 

negyedév végén 

osztályfőnökök április  

Fenntarthatósági  témahét 

• Tavaszi hulladékgyűjtés 

 

minden pedagógus 

Kun István 

osztályfőnökök 

április 20-24. 

 

 

 

 

Tantestületi fogadóóra minden pedagógus április 7.   

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin április 

utolsó hete 

 

Leendő 1. osztályosok beíratkozása titkárság, 

iskolavezetés 

április   

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra áprilisban 

folyamatosan 

 

Anyák napja Kóródiné Árkosi 

Edina 

április 30.  

 

 

Május 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

május első hete  

Mérések: szövegértés, hangos olvasás, matematika érintett nevelők május 1-től 

folyamatosan 

 

Országos kompetenciamérés Varga Tamás május 27.  



Vizsgák- 4. 6. 8. osztály érintett nevelők május  

Erdei iskola / Határtalanul 7. osztály Kun István május  27-31.  

Úszásoktatás 3-4. és 5. osztály Zákány Barbara 

 

  

Kerékpáros ügyességi verseny Szatlóczki Edit május  

Országos írásbeli idegen nyelvi mérés 6 és 8. 

évfolyamon (angol írásbeli szövegértés) 

Szilvásiné Kálmán 

Szilvia 

május 20.  

Munkaközösségi értekezlet – a havi munka 

értékelése, a következő hónap feladatai 

Káczán Katalin május 

utolsó hete 

 

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra májusban 

folyamatosan 

 

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata:  ADATOK FELTÖLTÉSE! 

Szabó József május 29-ig  

 

 

 

Június 

Feladat Felelős(ök) Határidő Megjegyzések, tapasztalatok, eredményesség 

Faliújság gondozása osztályfőnökök 

Kovács Alexandra 

június első hete  

Pótvizsga pótvizsgáztató 

nevelők 

június  

Nemzeti összetartozás napja - június 4. osztályfőnökök június 4-ig  

Tanévzáró, ballagás  Szatlóczki Edit 

Szekeres Andrea 

június 20.  

Osztályozó értekezlet minden pedagógus június 10.  



Családi Nap és Gyereknap az iskolában minden pedagógus június 15.  

Tanévzáró értekezlet minden pedagógus június 24.  

Iskolai könyvtári feladatok Kovács Alexandra júniusban 

folyamatosan 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. sz. melléklet  Belső ellenőrzési munkaközösség munkaterve 

 

 

 

 

A 2019/2020. tanév belső ellenőrzési terve 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette: Rocsik Zoltánné 

munkaközösség-vezető 
 

TISZATENYŐI  

SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
5082 Tiszatenyő, Petőfi út 6-8. 

Telefon: (56) 335-003 Fax: (56) 579-009  

E-mail: szisuli@gmail.com 



 

 

 

 

Feladataink a 2019/2020-as tanévre 

 2019/2020-as tanévben tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt kollega:  

 Varga Tamás – 2020.; 

Szükség szerint a tanfelügyeleti ellenőrzésre  kijelölt kollega segítése, a szükséges dokumentumok előkészítése. 

 Az Önértékelési Szabályzat felülvizsgálata, szükség esetén módosítása. 

 Az OH informatikai támogató felületének kezelése. 

 Az éves intézményi önellenőrzés folyamatos felügyelete, dokumentálása, értékelése. 

 Az 5 éves intézményi önellenőrzés és önértékelés elkészítése. 

 A kollegák által betervezett hospitálások megvalósulásának szorgalmazása. 

 Év végi beszámoló készítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Az ellenőrzés területe Felelős Ellenőrzést végzi Módszere Határidő Dokumentáció 

1.  Tantárgyfelosztás, órarend ig.helyettes igazgató dokumentumelemzés augusztus 31. alakuló értekezlet, 

megbeszélés 

2.  A tanórán folyó nevelő-

oktató munka, szaktanári 

tevékenység 

pedagógusok igazgató, 

ig.helyettes, 

BEM  

óralátogatás, 

dokumentumelemzés 

október 1- 

április 30. 

folyamatosan 

kéthavonta 1 óra 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés, 

feljegyzés, 

hospitálási napló 

3.  Tanuló nyilvántartás iskolatitkár, 

osztályfőnökök 

igazgató 

ig.helyettes 

dokumentumelemzés szeptember 30. munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés 

4.  Törzslapok osztályfőnökök ig.helyettes dokumentumelemzés szeptember 1. munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés 

5.  Bizonyítványok osztályfőnökök ig.helyettes dokumentumelemzés június 16. tanév végi 

értekezlete, 

megbeszélés 

6.  Naplók, tanmenetek, 

foglalkozási tervek, egyéni 

fejlesztési tervek. 

 

 

pedagógusok ig.helyettes dokumentumelemzés szeptember 1. és 

szeptember 15., 

illetve 

folyamatos 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés 

7.  Ellenőrzők, digitális napló pedagógusok osztályfőnökök 

ig.hely. 

dokumentumelemzés minden hónap 

utolsó hete 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés 

8.  Értékelés, osztályozás pedagógusok ig. helyettes dokumentumelemzés minden hónap 

utolsó hete 

munkaközösség 

értekezlete, 



megbeszélés 

9.  Intézményi Önértékelés BEM igazgató dokumentumelemzési

nterjúk 

kérdőívek 

2020. április 30. Kérdőívelemzés 

Feljegyzések 

Megbeszélés 

BEM értekezletek 

Interjú 

10.  Önfejlesztési terv készítése  

BEM 

IT és TT 

Mikrocsoport 

tagjai 

BEM megbeszélés 2020. május 31. OH felület, 

Papír alapú 

összegzés titkárság, 

 

11.  A 2018/2019-es tanévben 

ellenőrzött kollégák 

önfejlesztési terveinek 

személyi anyagba történő 

iktatásának ellenőrzése 

 

Tóth Éva 

RocsikZoltánné 

Zákány Barbara 

Szatlóczki Edit 

Szekeres Andrea 

Házi Anita 

BEM megbeszélés 2019. november 

30. 

Pedagógusok 

önfejlesztési 

terveinek személyi 

anyagba történő 

iktatása 

12.  2019/2020-as tanévben 

tanfelügyeleti ellenőrzésre 

kijelölt kollega: Varga 

Tamás – 2020.; 

Szükség szerint a 

tanfelügyeleti ellenőrzésre  

kijelölt kollega segítése. 

Tóth Éva 

BEM 

tanfelügyeleti 

ellenőrzés 

megbeszélés 

szükséges 

dokumentumok 

előkészítése. 

 

2020. – OH által 

kijelölt időpont 

 

13.  2020/2021-es tanév során 

pedagógus önértékelésben 

résztvevők kijelölése 

 

BEM igazgató megbeszélés 2020. június 30., 

módosítható az 

OH 

munkaközösség 

értekezlete, 

feljegyzés 



függvényében 

2020.09.15-ig. 

14.  Egyéb foglalkozások: 

napközi, tanulószoba, 

szakkörök, sportkörök 

 

pedagógusok igazgató, 

ig.helyettes, 

oszt. fő. mk.vezető 

BEM tagjai 

Óralátogatás, 

Beszélgetések, 

Dokumentációk 

 

október 1- 

április 30. 

folyamatos 

feljegyzés, 

megbeszélés 

15.  Gyermekvédelmi munka osztályfőnökök Igazgató, 

ig.helyettes 

Beszélgetés, 

Dokumentumelemzés 

folyamatos írásbeli jelentés, 

esetmegbeszélés 

16.  Pályaválasztási munka Szekeres Andrea 

Kun István 

igazgató, 

7-8. osztály 

osztályfőnöke 

Beszélgetés, 

beszámoltatás 

folyamatos félévi értekezlet, 

jelentkezési lapok, 

visszajelzések a 

felvételről, 

összegzés 

17.  Ünnepélyek, 

megemlékezések 

pedagógusok igazgató, 

ig.-helyettes, 

oszt.fő. mk.vezető 

a munkatervben 

kijelölt 

pedagógusok 

Részvétel az 

ünnepségeken, 

főpróbákon, a 

tapasztalatok 

megbeszélése 

minden iskolai 

ünnepélyen 

munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés, 

felvételek, 

fényképek 

1

18. 

Ügyeleti munka ügyeletes nevelők ig.helyettes  

oszt.fő. mk.vezető 

 

Helyszíni ellenőrzés, 

Beszélgetés, 

Dokumentumelemzés 

folyamatos munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés, csak 

szükség esetén 

feljegyzés 

1

19. 

Dekoráció, faliújság aula Kovács Alexandra oszt.fő. mk. vezető Helyszíni ellenőrzés folyamatos munkaközösség 

értekezlete, 

megbeszélés 



1

20. 

Takarítási munkák 

ellenőrzése 

takarítók iskolatitkár Helyszíni ellenőrzés folyamatos csak szükség esetén 

feljegyzés 

 

 

A 2019/2020-as tanév intézményi önértékelés folyamata 

(melléklet) 

 
A Belső Ellenőrzési Munkaközösség feladatai: dokumentumelemzés, interjúk készítése,  kérdőívek elemzése, értékelése, önfejlesztési terv 

készítése, OH informatikai felület kezelése (Zákány Barbara) 

Csoport vezetője: Rocsik Zoltánné 

 

Tagok: Rocsik Zoltánné, Szatlóczki Edit, Zákány Barbara 

 

Részfeladatok végzése: 

 

Dokumentumelemzés: 

 
BEM,  Tóth Éva, Varga Tamás, Kun István, Kóródiné Árkosi Edina 

Interjúk készítése, kérdőíves felmérések 

összesítése, elemzése, értékelése 

 

BEM, Tóth Éva, Varga Tamás, Káczán Katalin, Szilvásiné Kálmán Szilvia, Szekeres Andrea 

 

 

 

 

Lépés Időpont Feladat 
Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

1.  2019. szeptember  

30. 

 A 2018/2019-es tanévben ellenőrzött 

kollégák önfejlesztési terveinek személyi 

anyagba történő  iktatásának ellenőrzése. 

 Tóth Éva 

 Zákány Barbara 

 Szatlóczki Edit 



 Szekeres Andrea 

 Rocsik Zoltánné 

 

Pedagógusok önfejlesztési terveinek személyi 

anyagba történő iktatása. 

2.  2019. szeptember 

30. 

 

Intézményi önértékelés időpontjainak 

tervezése 

 BEM, Tóth Éva 

3.  2019. 09. 30. 

Az érintettek tájékoztatása: 

 önértékelési csoport tagjai  

 az intézményi önértékelésben 

résztvevő pedagógusok 

felkészítése 

 

 A folyamat koordinátora: Rocsik Zoltánné 

 Munkaközösségi értekezlet keretében 

 

4.  2019. SZK ülés Szülők tájékoztatása 

 A folyamat koordinátora: Rocsik Zoltánné 

 Tanév első szülői értekezletén  

5.  2019. 09. 30. 

Önértékelési kézikönyv átadása az érintett 

pedagógusok részére, második javított 

kiadás 

 BEM informatikai felelős: Zákány Barbara 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Önértékelés folyamata 

 

Lépés Folyamat 
Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

1. Időpontbeosztás 
BEM 

 

2. 
Intézményi önértékelési kérdőív 

kitöltése 

 Felelős: BEM (Zákány Barbara) 

 A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kollega 

továbbítja a felmérésben résztvevőknek az online kérdőív 

elérhetőségét, és elindítja a felmérést. Az informatikai rendszer 

a résztvevők számára az éves önértékelési tervben megadott 

időintervallumban elérhetővé teszi az online kérdőív kitöltő 

felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott 

válaszokat. 

 

3. Dokumentumelemzés 

 A dokumentumelemzést végzi:  BEM és Tóth Éva, Varga 

Tamás, Kun István, Kóródiné Árkosi Edina 

4. Interjú a partnerek képviselőivel 

 Interjút végzi: 1 fő vezető + 1 fő pedagógus ( Szilvásiné Kálmán 

Szilvia. Szekeres Andrea, Káczán Katalin) 

 Az erre kijelölt felelősök szükség esetén a javasolt 

interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye alapján 

interjúterveket készítenek, és lefolytatják az interjúkat, majd az 

interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzítik Zákány 

Barbara segítségével az informatikai felületen. 

 



 Interjú dokumentáció átadása az Önértékelési csoport 

koordinátorának az interjút követő 1 héten belül. 

5. 
Az önértékelés elkészítése a kérdőívek és 

az interjúk elemzése, értékelése után 

 Útmutató szerint értékeli az elvárás teljesülését  

 Meghatározza a kiemelkedő és fejleszthető területeket 

Az önértékelés eredményét az informatikai rendszer elérhetővé teszi 

az intézményvezető, valamint külső ellenőrzés esetén az Oktatási Hivatal és a 

külső szakértők, szaktanácsadók számára is. 

 

6. 

Az intézményvezető segítségével öt évre 

szóló önfejlesztési terv elkészítése 

 

 A BEM a vezető segítségével az önértékelés eredményére 

épülő öt évre szóló önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt 

az informatikai rendszerbe. 

 

 Az önfejlesztési tervet értékelési területenként, az eredeti 

intézményi elvárásokat és az értékelést tartalmazó táblázatba 

kell feltölteni. 

 
 

Az önfejlesztési tervet az intézményvezető rögzíti az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületen, amely a tervben rögzítettnek 

megfelelően teszi elérhetővé az adatgyűjtő és az értékelő funkciókat az értékelésben részt vevők számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Tervezett hospitálások 2019/2020. 

Név 1. (szept.-okt.) 2. (nov.-dec.) 3. (jan.-febr.) 4. (márc.-ápr.) 5. (máj.-jún.) 

 

Tóth Éva 

(3 óra) 

 

 

Varga Tamás 

ez a tanfelügyelettől 

függ majd 

Szabó József 

testnevelés 8. o 

 

Zákány Barbara 

matematika 5. o 

Varga Tamás 

ez a tanfelügyelettől 

függ majd 

 

Varga Tamás 

(12 óra) 

 

Kun István 
7.o.földrajz 

 8. osztály 

informatika 
 

 

 

Szatlóczki Edit 

6.o. irodalom 

8.o. történelem 

Szilvásiné Kálmán 

Szilvia 
5.o. angol 

3.o. angol 

 

Zájány Barbara 

6.o. matematika 

4-5.o. testnevelés 

Kóródiné Árkosi 

Edina 

1.o.irodalom 

2. o. környezet 

Rocsik Zoltánné 

3.o. matematika 

3.o. irodalom 

Erdősné Ónodi 

Nóra 

 (1 óra) 

 

 

 

 

 

 

 Kóródiné Árkosi 

Edina 

 

Zákány  Barbara 

(3 óra) 

 

 

Szatlóczki Edit 

magyar 5.o. 

Szekeres Andrea 

magyar 4.o. 

Varga Tamás 

matematika 7.o. 

 

 

 

Szilvásiné Kálmán 

Szilvia 

(3 óra) 

 

 Varga Tamás Zákány Barbara Szekeres Andrea  

Szatlóczki Edit 

(3 óra) 

Zákány Barbara 

matek 6. 

Varga Tamás 

matek 7. 

Kun István 

természetismeret 6 

  



 

 

Káczán Katalin 

(3 óra) 

 

 

Szabó József 

testnevelés 

1-2. osztály 

 

 Kun István 

Amit kapok, olyan 

órát nézek meg 

Szatlóczki Edit 

magyar 6. osztály 

  

Rocsik Zoltánné 

(3 óra) 

 

 

Szekeres Andrea 

napközi 

Káczán Katalin 

ének 1-2.o. 

 

 

Szatlóczki Edit 

magyar 5.o. 

 

  

Kóródiné Árkosi 

Edina 

(3 óra) 

 

Szilvásiné Kálmán 

Szilvia 

angol 3.o. 

Szekeres Andrea 

4.o. magyar 

Szatlóczki Edit 

történelem 7.o. 

  

Szekeres Andrea 

(7 óra) 

 

 

Szatlóczki Edit 

6. oszt. irodalom 

5. osztály nyelvtan 

Tóth Éva  

robotika szakkör 

Zákány Barbara 

4. osztály 

matematika 

Káczán Katalin 

2.osztály irodalom 

 

Rocsik Zoltánné  

3. osztály nyelvtan 

 

Varga Tamás 

8. osztály 

matematika 

Kun István 

(5 óra) 

Káczán Katalin 

Tanulószoba 

Tóth Éva  

Informátika 

Varga Tamás 

Matematika 7.o. 

 

Petri Barbara 

Biológia 7.o. 

 

 

 

 

Szabó József 

(4 óra) 

 

 

Szekeres Andrea 

8.o.  

 

Kun István 

6.o. 

Szatlóczki Edit 

7.o. 

 

Zákány Barbara 

4-5.o. testnevelés 

  

 

 

 



 

 

 
 

Kérek mindenkit, hogy a 2019/2020-as tanévben legyen szíves a betervezett/javasolt óralátogatásokat végrehajtani és a hospitálási naplók másolatát 

a BEM-nek leadni legkésőbb az óralátogatás utáni napon. 

 Köszönöm. 
 

 

Tiszatenyő, 2019.augusztus 24. 

Rocsik Zoltánné 

munkaközösség-vezető 
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E-mail: szisuli@gmail.com 
 

3. sz. melléklet  

Intézkedési Terv:  

országos mérések 
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Idegennyelvi kompetenciák fejlesztése 

Intézkedési terv 

 

Intézmény neve: Tiszatenyői Szent István Általános Iskola 

Intézmény OM azonosítója: 200448 

Intézményvezető neve: Tóth Éva 

Intézményvezető oktatási 

azonosítója: 
79098656261 

Intézkedési terv neve/azonosítója:  

Intézkedési terv kezdő dátuma: 2019 

Intézkedési terv befejező dátuma: 2023 

 

Problémás terület(ek) felsorolása 

Tanulók részéről  A felmérésben résztvevő tanulók egy része alulmotivált a 

méréssel kapcsolatosan.  

 Típushibák és hiányosságok voltak kimutathatók a mérést 

követően 

 A hatékony tanulási technikák nem terjedtek el kellő 

mértékben a tanulók körében 

 A tanulók önismerete, önértékelése a tanulók egy részénél 

nem  megfelelő 

Pedagógus részéről   Nem elég gyakori a tanulók aktivitására épülő hatékony 

tanulás-szervezési eljárások alkalmazása 

 A diagnosztizáló mérés a pedagógiai tervezés 

dokumentumaiban nem mindig jelenik meg kellő 

tervszerűséggel, így alkalmazása sem kellően tudatos. 

 A lemaradók felzárkóztatása, a tehetséggondozás érdekében 

tanórai differenciálás csak részleges 
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Célmeghatározás 

Tanulókkal kapcsolatos 

célok 

Az országos idegennyelvi kompetencia mérésekben többségében jól 

motivált tanulók vegyenek részt 
Osztály-szintű típushibák, hiányosságok csökkentése, megszűntetése 
A tanulók legyenek birtokában a lehető leghatékonyabb tanulási 

technikák gyakorlati alkalmazásának 
A tanulók rendelkezzenek fejlett önismerettel, önértékeléssel 
A tanulók célirányosabb fejlesztése folyamat közbeni belső mérések, 

az eredmények elemzése felhasználásával 

Pedagógussal 

kapcsolatos célok 

A pedagógus rendelkezzen minél magas szintű mérési-értékelési 

kompetenciákkal 
Támogató szülői háttér ösztönzése. Szülők bevonása idegennyelvi 

tanulási folyamatokba. 

A tanulók aktivitására épülő hatékony tanulás-szervezési eljárások 

alkalmazásának növelése. Tanulási és tanítási módszerbank szélesebb 

körű alkalmazása. 
A lemaradók felzárkóztatása, valamint a tehetséggondozás 

hatékonyabb biztosítása a tanítási órákon hatékony tanulásszervezési 

módszerekkel. 

Iskolavezetéssel 

kapcsolatos célok 

A kompetenciák bemeneti szintjének megbízható diagnosztizálása. 
Rendszeres ellenőrzéssel, értékeléssel segíteni a hatékony 

kompetencia fejlesztést. 

 

Célokból eredendő feladatok, intézkedések 

Tanulókra vonatkozó feladatok 

Tevékenységek, 

feladatok 

Teljesítési 

kritérium 

Módszer, 

eszköz 

Határidő Felelős, 

résztvevők 

Dokumentumok 

Motivációs szint 

emelése 

Az országos 

idegennyelvi 

kompetencia 

mérésekben 

többségében jól 

motivált tanulók 

vesznek részt. 

Hatékony tanórai 

motivációs 

eszközök, 

eljárások, a 

szemléletváltás 

érdekében. 

Folyamatos 

 

Szaktanár Motivációra 

vonatkozó 

mérések, 

kérdőívek. 

Támogató szülői 

háttér segítése 

A szülők támogató 

magatartása alakul 

ki a célnyelv 

kapcsán. Az 

idegennyelv tanulás 

folyamatának 

részévé válik. 

Otthoni 

körülmények között 

motiválva tovább 

gyermekét 

Közösségépítő 

iskolai és iskolán 

kívüli 

események 

szervezése, az 

adott 

idegennyelvhez 

kacsolódóan. 

Folyamatos Szaktanár 

Szülők 

Tanulók 

Jelenléti ívek 

Reflexió készítése 

az események 

kapcsán 

Osztály-szintű 

szaktanári terv 

(típushibák, 

hiányosságok 

alapján) 

Osztály-szintű 

típushibák, 

hiányosságok 

csökkennek, 

megszűnnek 

Feladattípusok 

gyakorlása, 

helyes bevésés. 

Folyamatos Szaktanár Rövid (heti) és 

hosszútávú terv 

készítése és 

elemzése 

A tanulók 

célirányos 

fejlesztése, 

folyamat közbeni 

belső mérések, az 

A tanulók fejlődést 

mutatnak melyet az 

év közbeni mérések 

is alátámasztanak. 

Mérés –értékelés 

- elemzés 

Folyamatos Szaktanár  Mérések 

összesítése és 

elemzése, 

értékelése 
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eredmények 

elemzése 

Hatékony tanulási 

technikák 

megismertetése 

Minden tanuló 

legyen képes 

hatékony tanulási 

technikák gyakorlati 

alkalmazására. 

Tanulásszervezés 

és tanulási 

módszerek  

Folyamatos Szaktanár  

Tanulók 

önismeretének, 

önértékelésének 

fejlesztése 

A tanulók fejlett 

önértékeléssel és 

önismerettel 

rendelkeznek 

Önismeret, 

önértékelés  

 

Folyamatos 

Szaktanár 

Osztályfőnök 

 

 

 

Célokból eredendő feladatok, intézkedések 

Szaktanárra vonatkozó feladatok 

Tevékenységek, 

feladatok 

Teljesítési 

kritérium 

Módszer, 

eszköz 

Határidő Felelős, 

résztvevők 

Dokumentumok 

A mérési-értékelési 

kompetenciák 

fejlesztését segítő 

továbbképzéseken való 

részvétel 

A pedagógus magas 

szintű mérési-

értékelési 

kompetenciákkal 

rendelkezik 

továbbképzés, 

önképzés, 

tapasztalatcsere 

2020.08.30. Szaktanár  

 

Szakirodalom 

Tanúsítványok 

A tanulók aktivitására 

épülő hatékony 

tanulás-szervezési 

eljárások kiválasztása 

az adott tanuló csoport 

kohéziójához 

illeszkedően 

A tanulók aktivitására 

épülő hatékony 

tanulás-szervezési 

eljárások alkalmazása 

nő a tanórákon 

Változatos 

tanulás-szervezési 

technikák és 

módszerek 

Módszerbank 

Folyamatos Szaktanár Alkalmazott 

módszerek 

gyűjteménye 

A 

kompetenciafejlesztés 

tervszerű, tudatos 

beépítése a tanórákba 

A 

kompetenciafejlesztés 

a tantárgy tanóráiba 

tervszerűen, 

tudatosan épül be. 

Tervezés Folyamatos Szaktanár Tanmenetek 

Óratervek 

Heti és havi tervek 

Pozitív, fejlesztő hatású 

tanórai légkör 

megteremtése, a 

tanulók önmagukhoz 

mért fejlődésének 

mérése 

Pozitív légkörben 

zajló, fejlesztő hatású 

tanórák, melyen a 

tanulók önmagukhoz 

mért fejlődése 

mérhető tendenciát 

mutat 

Tapasztalatcsere 

Hospitálás 

Esetmegbeszélés 

Mérés 

Folyamatos Szaktanár 

Munkaközösség 

tagjai 

Hospitálási napló 

Kompetenciafejlesztést 

segítő feladatok 

gyűjtése, rendszerezése 

(feladatbank 

létrehozása) 

Megkezdődik a 

kiépítése egy 

folyamatosan bővülő, 

több 

műveltségterülethez 

felhasználható, a 

különböző 

kompetenciák 

fejlesztését 

hatékonyan segítő 

feladatokból álló 

feladatbanknak 

Feladatbank 

készítése, 

fejlesztése, 

folyamatos 

bővítése 

Folyamatos Szaktanár 

Munkaközösség 

tagjai  

Feladatbank 

Módszerbank 
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Célokból eredendő feladatok, intézkedések 

Iskolavezetésre vonatkozó feladatok 

Tevékenységek, 

feladatok 

Teljesítési 

kritérium 

Módszer, 

eszköz 

Határidő Felelős, 

résztvevők 

Dokumentumok 

A fejlesztő munka 

folyamatos, rendszeres 

ellenőrzése, 

beszámoltatás, 

dokumentumelemzés 

Rendszeres 

ellenőrzés, értékelés 

segíti a hatékony 

fejlesztő munkát 

Ellenőrzés, 

beszámolás, 

dokumentum-

elemzés, 

értékelés 

Folyamatos Intézményvezető, 

igazgató helyettes, 

munkaközösség 

vezető, 

pedagógusok 

Napló, 

tanmenetek, 

óratervek,  

Bemeneti, 

diagnosztikus mérések 

beépítése az iskola 

értékelési rendszerébe 

A kompetenciák 

bemeneti szintjének 

megbízható 

diagnosztizálása 

állandósul. 

Mérések Folyamatos Intézményvezető, 

igazgató helyettes, 

munkaközösség 

vezető, 

pedagógusok 

Diagnosztikus 

mérések, 

dokumentációk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézkedési terv: 

országos 

kompetenciamérés 
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I. Az intézkedés indoklása 
 

Az országos kompetenciamérés iskolai eredményei több területen is a változás kényszerével 

szembesítik az intézményt. A tanulói kompetenciafejlesztést szem előtt tartva módosításokra, 

fokozottabb tervszerűségre és újításokra van szükség. A meglévő jó gyakorlatok szélesebb 

körben történő elterjesztése (belső átadása) alapvető feladat a továbblépéshez.  

Az eredmények javítását a pedagógusok módszertani kultúrájának új alapokra helyezésével, a 

jól működő helyi gyakorlatok átadását belső továbbképzések szervezésével, és a pedagógusok 

együttműködésének fokozásával igyekszünk elérni.  

A hatékonyság fokozásának záloga a megfelelő mérőeszköz, a megfelelő taneszköz, a 

kompetencia alapú tankönyvek megválasztása is. 

 

A várt eredmény meghatározása: 

 

 A fejlesztési irányok szabályozása hozzájárul a tanulói kompetenciamérés 

eredményeinek javításához. 

 A pedagógus - együttműködés, szakmai együttműködés szabályozottá és rendszeressé 

válik. 

 Jó gyakorlatok ismertté válnak és elterjednek a kompetencia alapú képzés érdekében. 

 Mérési szemlélet erősödik (középtávon). 

 A kompetenciaalapú tananyagok, és módszertani eszközök használata általánossá válik. 

 Kompetenciafejlesztést támogató taneszköz, tankönyv használata. 

 Az egyéni fejlesztés nagyobb hangsúlyt kap. 

 

 

Az intézkedési terv időtartama: 

Az intézkedési terv indításának dátuma: 2019. szeptember 1. 

A terv befejezésének várható dátuma: 2020. június 15. 

 

II. Iskolai szintű intézkedési terv: 
 

Mindenképpen intézményi szintű összefogással kell, a méréseredményeken javítani. 

 

Elvárt eredmény: 

 

 a szaktanárok konzultációjának erősítése. 

 a tanítók és a felsős szakos tanárok együttműködésének növelése. 

 új módszert követő pedagógusok munkájának tantestületi szintű megismertetése. 

 szakmai - módszertani kultúra bővítése. 

 a megismert új módszerek tantestületen belüli terjesztése. 

 egységes taneszköz használata. 

 a kompetenciamérés javítási elveinek megismerése, megismertetése, alkalmazása 

valamennyi tantárgy esetében. 

 a mérések eredményeinek javulása. 
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III. Ütemterv 
 

Sorszám Tevékenységek Felelős 

1. Tanmenetek felülvizsgálata Intézményvezető-helyettes 

2. Óralátogatások - konzultáció Intézményvezető 

3. Tapasztalatcsere Intézményvezető 

4. Helyi mérések Intézményvezető 

5. Országos kompetenciamérés Intézményvezető-helyettes 

6. Méréselemzés Intézményvezető-helyettes 

7. Nevelőtestületi értekezlet Intézményvezető-helyettes 

8. Nevelőtestületi továbbképzés Intézményvezető 

 

IV. Az ütemterv megvalósításának részletezése: 
 

1. Tanmenetek felülvizsgálata, kiegészítése, a kompetenciaalapú módszertani elemek, 

kompetenciafejlesztésre való törekvés megjelenítése, az időkeret hatékony 

kihasználása, a kompetenciamérés javítási elveinek beépítése. Határidő: 2019. 

augusztus 28. 

2. Az iskolai gyakorlatban alkalmazott tanulásszervezés megtekintése óralátogatással, 

különös tekintettel az alsóból a felsőbe történő átmenetre. A hospitálás lehetőséget ad a 

konzultációra, a látottak megvitatására és a kompetenciákat támogató tartalom 

feltárására, esetlegesen ennek hiányának rámutatására. Határidő: folyamatos, minimum 

pedagógusonként 3 óra/tanév 

3. Az óralátogatások és továbbképzések tapasztalatainak megosztása a tantestületen belül. 

Határidő: a látogatást követő egy héten belül 

4. Helyi, évközi mérések bevezetése: 

a. 2 – 4. évfolyamon: év elején és év végén matematika, hangos olvasás és 

szövegértés felmérése, kijelölt pedagógusokkal. Határidő: 2019. szeptember 30. 

és 2020. június 10. 

b. 5 – 8. évfolyamon: év elején és év végén matematika és szövegértés felmérése, 

kijelölt pedagógusokkal. Határidő: 2019. szeptember 30. és 2020. június 10. 

c. 5 – 8. évfolyamon: év elején és év végén angol nyelv felmérése, kijelölt 

pedagógusokkal. Határidő: 2019. szeptember 30. és 2020. június 10. 

5. Országos kompetenciamérés 6 - 8. osztályokban. Határidő: 2020. május 27. 

6. Méréselemzés elkészítése, részletezése. Határidő: 2020. június 20. 

7. Nevelőtestületi értekezlet. Eredmények ismertetése, intézkedési terv készítése. 

Határidő: 2020. június 30. 

8. Nevelőtestületi továbbképzés. Az EFOP 3.1.5 -16-2016-0001 azonosítószámú „A 

tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” projekt keretein 

belül. Határidő: folyamatos 

 

Készült: 

 

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola 

Tiszatenyő, 2019. augusztus 28. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézkedési terv 

NETFIT felmérés alapján 
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I. Az intézményi NETFIT felmérés eredményei 
 

A testtömeg index alapján az intézmény felső tagozatos tanulóinak 70 %-a megfelelő állapotban 

van. Testzsír százalék megfelelő a tanulók 76 %-ánál. Állóképességben mindösszesen a tanulók 

30 %-a teljesített megfelelően. 

 

II. Fejlesztési lehetőségek, módszerek 

 
A fejlesztésre szoruló tanulók keveset mozognak, nem sportolnak, egészségtelenül 

táplálkoznak. Több mozgást igényelnek, hogy legalább a középszintet elérjék. Javaslom e 

tanulóknak a tömegsporton való részvételt. 

Testtömeg index javítására a testnevelés órákon az atlétikai, gimnasztikai feladatokat fogom 

fejleszteni. A testzsír százalékértékeket a megfelelő táplálkozási szokások átalakításában látom. 

Itt feltétlenül szeretném bevonni a szülőket is. Ezeknél a tanulóknál az akaraterővel is probléma 

van, így mentálisan is támogatásra szorulnak. Itt fontos a kollégákkal való folyamatos 

konzultáció. 

Legnagyobb problémát a tanulók állóképessége jelenti. A tanulók közül többnek meg lenne az 

adottsága, azonban nem kitartóak, ebből erednek a gyenge eredmények. Ezért a legfontosabb, 

hogy a testnevelés órák feladatai során sikerélményt adó feladatokat kapjanak, melyek 

nehézségi szintje fokozható. 

Cél, hogy ez a legtöbb alul teljesítő tanulónál megvalósuljon. 

Ezekhez tartozó gyakorlatok: játékban több futó elem, folyamatos kitartó futás, játékos erőnléti 

feladatok, ami egyben a tanulók kooperatív képességeit is fejleszti. 

Határidő: 2020. január vége 

 

Készült: 

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola  

Szabó József 

 

Tiszatenyő, 2019. augusztus 27. 



4. számú melléklet 

 

DÖK MUNKATERV 

2019/2020 

 

 

A DÖK tagjainak delegálása, vezető(k?) megválasztása 2019.szeptember 2-10. 

A DÖK éves munkatervének elkészítése, elfogadása 2019. szeptember 16. 

Őszi hulladékgyűjtés a DÖK szervezésében 2019. szeptember 9. 

Halloween-party a DÖK rendezésében (7. osztály) 2019. november 8. 

Mikulás-party a DÖK szervezésében (8. osztály) 2019. december 6. 

Farsang – DÖK rendezésében (7. osztály) 2020. február 21 vagy 28? 

Tavaszi hulladékgyűjtés a DÖK szervezésében 2020. április 

 

-Minden hónapban DÖK-gyűlés az osztályok képviselőivel 

-Iskolagyűlések előreláthatólag: 2019. november, 2020. március, május (egyeztetve az 

iskolavezetéssel és a DÖK tagokkal) 

-Havonta egyeztetés az SZMK tagokkal a DÖK és egyéb iskolai rendezvényekről 

-Részvétel a JNSZ Megyei Diákönkormányzati üléseken (2020. március ?) 


