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1. Helyzetelemzés 

1.1 Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma: 24 fő   

Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 19 

feladatellátási helyenként: 17 fő az általános iskolában, teljes munkaidős,  

5 fő a művészeti iskolában (2,18 fő átszámítva teljes munkaidőre),   

óraadó: 1 fő, heti 4 órában, 

áttanító: 3 fő, heti 20 órában, 

1 fő NOKS, 4 fő technikai. 

Betöltetlen álláshelyek száma: 0 fő  feladatellátási helyenként. 

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) 

1.  Cseresnyés Ferenc 24 osztályfőnök 

2.  Frank Györgyné 11 

gyógypedagógus 

intézményvezető 

helyettes 

3.  Galántai Hajnalka 23 osztályfőnök 

4.  Halászné Kovács Beáta 22 
osztályfőnök 

mkvezető 

5.  Héczné Tóth Mária 6 intézményvezető 
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Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK segítő stb) 

6.  Kovács Istvánné 3 óraadó 

7.  Lázárné Verebes Ilona 26 
képzőművészeti 

csoportvezető 

8.  Molnár Gábor 22 
osztályfőnök 

DÖK vezető 

9.  Németh Péterné 24 osztályfőnök 

10.  Rózsáné Steininger Anikó 23 osztályfőnök 

11.  Szabadiné Hécz Ildikó 23 

mkvezető 

képzőművészeti 

csoportvezető 

12.  Szabó Gyuláné 24 napközis csoportvezető 

13.  Szitter Gyuláné 4 nyugdíjas óraadó 

14.  Thiravong Nikolett 23  

15.  Takács Miklós 23  

16.  Varga Beáta 24 osztályfőnök 

17.  Vargáné Ritzinger Katalin 23 napközis csoportvezető 
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Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK segítő stb) 

18.  Wagenhoffer Noémi 23 osztályfőnök 

19.  Buborék Károly 7 trombita 

20.  Bakacs Zsolt 5 ütős 

21.  Zimonyi Gábor 11 
mkvezető 

furulya, klarinét 

22.  Pintér Ágoston 5 hegedű 

23.  Horváth Krisztina 9 citerás csoportvezető 

24.  Hesser Éva 8 óraadó 

25.  Pál Tibor 9 óraadó 

26.  Nagy Andor 24 néptáncos csoportvezető 

1.2.2 A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben 

közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja 

Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

1.  Héczné Tóth Mária tanító, technika, pedagógia szak csütörtök 
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1.2.3 A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

Sorszám Név Szakterület 

1 Takács Miklós Magyar nyelv-és irodalom 

 

1.3  Vezetők heti ügyeleti rendje 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

de. 

Héczné Tóth 

Mária, 

intézményvezető 

Héczné Tóth 

Mária, 

intézményvezető 

Héczné Tóth 

Mária, 

intézményvezető 

Frank 

Györgyné, 

intézményvezető 

helyettes 

Frank 

Györgyné, 

intézményvezető 

helyettes 

du. 

Héczné Tóth 

Mária, 

intézményvezető 

Héczné Tóth 

Mária, 

intézményvezető 

Héczné Tóth 

Mária, 

intézményvezető 

Frank 

Györgyné, 

intézményvezető 

helyettes 

Frank 

Györgyné, 

intézményvezető 

helyettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mosonszentmiklós Széchenyi István Ált. Isk. és AMI 2017/18.évi munkaterve 

8 / 41 

1.4 Az intézmény tanulói adatai: 

1.4.1 általános iskola 

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) 

napközis/ 

tanuló-

szobás 

tanulók 

létszáma 

1.  21 2 0 0 0 0 14 

2.  19 2 0 0 0 0 13 

3.  19 4 1 0 1 1 18 

4.  21 2 1 0 0 0 12 

5.  19 3 1 0 1 1 8 

6.  20 1 1 0 0 0 3 

7.  15 2 2 0 0 0 3 

8.  22 2 2 0 0 0 2 

Összesen 156 18 8 0 2 2 73 

Számított 

létszám: 
174 36 8 0 2 2 88 
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Napközis és tanulószobás csoportok: 

Csoport.  Létszám: Vezető: 

1 osztály 14 Vargáné Ritzinger 

Katalin  

2-4. osztály 21  Szabó Gyuláné 

3. osztály 18 Halászné Kovács 

Beáta 

tanulószoba 16 Thiravong Nikolett 

 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók: nincsenek 

Csoportbontások: 

Számítástechnikából osztályonként 2  csoport ( 5.-8. osztály) ,összesen: 8 

Technikából osztályonként 2 csoport (5-7 osztály), összesen:6 

Idegen nyelvből osztályobként 2 csoport (3-8. osztály), összesen: 12 csoport. 

Csoportok száma összesen: 26 

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya: az idei tanévtől alanyi jogon ingyenes minden 

tanuló tankönyve 

SNI tanulók száma és aránya: 18 tanuló, 11,5% 

BTM tanulók száma és aránya:8 tanuló, 5,12 % 

Étkezők száma: 

 

Iskolás élelmezés 

2017.09.01. létszám: 1.o. 2.o. 3.o. 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. 

Összes étkezői létszám: 101 16 15 19 15 15 8 7 6 

 

ebből lány: 60 10 10 11 9 6 4 5 5 

           Összes ingyenesen étkező: 11 2 1 3 1 3 0 0 1 

 

ebből lány: 6 0 1 2 1 1 0 0 1 

           Kedvezményesen étkező: 32 7 8 6 4 4 0 1 2 

 

ebből lány: 20 5 5 3 4 2 0 0 1 
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1.4.2 Művészetoktatás: 

tanszak: tanár: tantárgy: osztály: 
csoport 

létszám: 

csoport 

óraszám: 

k
ép

ző
-m

ű
v
észe

t 

Szabadiné Hécz 

Ildikó 

  

vizuális alkotógyakorlat 

összevont 

2.4.6.7. 10 

2 

környezet és kézműves 

kultúra 1 

grafika és festészet 

alapjai 1 

Lázárné Verebes 

Ilona 

 

vizuális alkotógyakorlat 

összevont  

1-2-3-4. 15 

2 

grafika és festészet 

alapjai 1 

környezet és kézműves 

kultúra 1 

vizuális alapozó 

gyakorlat EK1, EK2 17 2 

n
ép

tá
n

c 

Nagy Andor 

 

 

 

 

 

 

 

népi játék  14 2 

EK 2.  

néptánc néptánc2. 

A1 12 

3 

népzenei alapismeretek 1 

néptánc néptánc3. 

összevont 

A1-A2-A3 18 

3 

folklórismeret 1 

néptánc néptánc4. 

összevont 

A4-A5-A6-

A8 15 

3 

folklórismeret 1 

zen
e
 

Hesser Éva 

  

  

  

  

előképző 

összevont 

EK-1.-EK2 8 2 

szolfézs 1-2. 13 2 

szolfézs 3-4 12 2 

zeneirodalom-zenetört. 5-6-7-8-10- 9 2 

Bakacs Zsolt ütő  5 5 

Buborék Károly trombita  7 7 

Horváth Krisztina citera  9 9 

Pál Tibor zongora  9 9 

Pintér Ágoston hegedű  5 5 

Zimonyi Gábor furulya,klarinét,szaxofon  10 10 

   összesen:   

 

188 77 

 



Mosonszentmiklós Széchenyi István Ált. Isk. és AMI 2017/18.évi munkaterve 

11 / 41 

1.5 Tárgyi feltételek 

Épületek száma:1 

Tantermek száma:8 

Szaktantermek száma:5 

Foglalkoztató: 1 

Könyvtár: 1 

Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata: 

Iskolánk a Protektor Alapítvány által átadott eszközöket is használ. 

1.6 Kockázati tényezők a tanévben  

Sor-

szám 
Hiányosság (feladat) felelős 

következő 

felülvizsgálat 

időpontja: 

dátum  

(a hiányosság 

megszüntetése) 

1. Az érintésvédelmi 

szabványossági mérések pótlása  

(előző mérés jegyzőkönyvét nem 

kaptam meg ellenőrzés céljából) 

üzemeltető  Érintésvédelmi 

minősítő irat. 2016. 

dec. 20. 

2. A tűzvédelmi szabványossági 

mérések pótlása 

(előző mérés jegyzőkönyvét nem 

kaptam meg ellenőrzés céljából) 

üzemeltető 2022.12-20-ig, 

vagy minden 

átalakításkor 

Minősítő irat 2016. 

dec. 20. 

3. A villámvédelmi szabványossági 

mérések pótlása  

(előző mérés jegyzőkönyvét nem 

kaptam meg ellenőrzés céljából) 

üzemeltető 2022.12-20-ig Villámvédelmi 

minősítő irat 

2016.dec.20. 

4. A tűzoltó készülékek 

felülvizsgálata 

üzemeltető 2018.03. Tűzoltó készülékek 

karbantartási és 

javítási nyilvántartása 

2017.03.08. 

5. A fali tűzcsapok felülvizsgálata üzemeltető sürgős2018.03. Tűzoltó vízforrások és 

tartozékaik ellenőrzési 

és javítása 

nyilvántartása2017.03. 
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Az intézmény rendelkezik szakember által elkészített kockázatértékeléssel. /2016/00131 ikt.sz./ 

2. A tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai 

2.1 A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok 

A fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó jogszabályokban a 

nevelésre-oktatatásra vonatkozó, annak szellemiségét megfogalmazó normákkal, valamint az iskola 

pedagógiai programjában lefektetett elvekkel és más, az intézmény működését meghatározó 

előírásokkal – a 2017/18. tanév kiemelt feladataként:  

 a témahetek megszervezését, 

 az országos kompetenciamérés lebonyolítását, 

 az angol, német idegen nyelvi mérés megszervezését, 

 a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát, 

 a kerettantervek helyi alkalmazásának kiszélesítését, 

 a rugalmas tanóra szervezését (1-2. évfolyam), 

 lemorzsolódás megakadályozását, 

 gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer működésének támogatását jelölte meg.   

 

A tanév kiemelt feladata megvalósításának érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások 

tematikájában e terület kiemelt hangsúllyal szerepel idén is, támaszkodva az elmúlt tanévek e téren 

szerzett tapasztalataira.  

Célunk, hogy e kiemelt cél jelenjen meg: 

 az iskolai éves tervezésben 

 a munkaközösségi munkatervekben 

 a tanmenetekben 

 a mindennapos munkában 

 a beszámolókban 

A megvalósítás konkrét részleteit a munkaterv 2.2. pontja és a munkaközösségi munkatervek 

tartalmazzák.    
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2.2 Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

Az intézményünk a pedagógiai programját felülvizsgálta, és a módosítást 2017-08-29-én fogadta el. 

(Iktatószám: 2017/126) 

A pedagógia programunkban megfogalmaztuk iskolánk céljait és az abból fakadó 

feladatokat: 

 Képességfejlesztés, készségek kialakítása 

 Szociális hátrányok csökkentése 

 Ismeretek átadása 

 Nemzeti kultúra közvetítése 

 Értelmes, egészséges életre nevelés, konfliktuskezelés 

 Társadalmilag elfogadott értékek közvetítése ( tudás, szeretet, lelkiismeretesség, 

becsületesség, kreativitás, hazaszeretet).  

 Éves kiemelt feladatunk: környezettudatos szemlélet megalapozása, kialakítása, gyakorlása-

ÖKOISKOLA cím elnyerése 

 Művészeteteket értő és szerető tanulók nevelése. 

Általános, főbb pedagógiai feladataink. 

a) Alsó tagozatban: 

 az értő olvasás, mind néma, mind pedig a hangos olvasás tekinttében, 

 a logikus gondolkodás fejlesztése, 

 az eltérő ütemű fejlődésből fakadó többletfeladatok ellátása: 

- az átlagnál jobban haladó gyermekek megfelelő terhelése, 

- a lemaradt tanulók felzárkóztatása, 

 a kommunikációs készség fejlesztése 

 1.-2. osztályban az olvasástechnika, 3.-4. osztályban az értő olvasás kiemelt fejlesztése 

 differenciált tanulás szervezés az egyéni képességek figyelembevételével 

b) Felső tagozatban: 

- tanulás módszertani stúdiumot ebben a tanévben is 40 órás időtartamban szervezünk iskolánk 5-8. 

osztályában. Alkalmazása minden nevelő feladata a saját tantárgyán belül. 

A foglalkozások vezetői:  
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osztály: csoportvezetők: 

5. Cseresnyés Ferenc  

Thiravong Nikolett 

6. Galántai Hajnalka  

7. Molnár Gábor  

8. Héczné Tóth Mária 

 Szabadiné Hécz Ildikó 

 

Célunk: a tanulásmódszertan széles körű alkalmazása a szaktárgyi órákon. Ennek érdekében együtt 

kell dolgozni az egy osztályban tanító nevelőknek, s éves tervet kell készíteniük a 

tanulásmódszertanra vonatkozóan az adott osztályra és adott tantárgyra. 

Felelősök: osztályfőnökök 

Határidő: szept. 30. 

A tanulásmódszertan tapasztalatait év végi nevelési értekezleten összegezzük, elemezzük.  

Az osztályfőnökök mérjék fel és összegezzék a változásokat az önértékelések és a félévi, illetve év 

végi osztályzatok alapján. Félévkor és év végén szövegesen értékeljük a tanulók tanulásmódszertani 

órákon való szereplését. Ezt a szülőkkel is alá kell íratni.  

Felelős: munkaközösségvezető 

c) Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

Idén is külön figyelmet szentelünk a személyre szabott fejlesztésnek. Minden nevelő kötelessége a 

differenciált óravezetés. Ennek a feltételei nem csak a kötelező tanórán adottak, hanem órarendileg 

is a korrepetálások, a felzárkóztató foglalkozások és a tehetséggondozó órák, szakkörök 

megteremtésével. 

A tehetséggondozás legfőbb színtere a művészeti iskola 3 tagozata. Itt ebben a tanévben 146    

tanuló fejlesztése történik meg. 

d) Mérés: végrehajtása a tanév rendje szerint történik. 

Belső mérés:Továbbra is vizsgáztatjuk 8. osztályos tanulóinkat. 

e) Hagyományainkat tovább ápoljuk, bővítjük. A már kialakult felelősi rend szerint rendezzük meg 

ünnepélyeinket és megemlékezéseinket.  

f) Környezetvédelem: Próbáljuk megteremteni a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit az iskolában. 

Részt veszünk a polgárőrség által szervezett szemétgyűjtési akciókon. Gondozzuk és ápoljuk 

virágjainkat és az utcai és udvari virágágyásokat. 
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Felelősök: minden pedagógus 

 

2.3 Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

2.3.1 Javasolt tervezési tematika:  

A tanév tervezésekor excel programban állítjuk elő a tanmeneteket,megkönnyítve ezzel az 

az e-napló használatát. A tanmenetek csak az óra sorszámát és témáját tartalmazzák, 

aktualizálva az adott tanévre (figyelembe véve a tanév rendjét). 

A felsős munkaközösségi beszámolóban megfogalmazták, hogy az internetet felhasználó technikák 

egyre nagyobb elterjedésével jogos az az igény, hogy nagymértékben fejleszteni kell az intézmény 

számítógép gépparkját, internet- elérési lehetőségeit, valamint a nyomtatók számát. Ennek meg kell 

jelennie a költségvetés tervezésekor. 

2.3.2 Az országos mérésből adódó feladatok: 

A felsős munaközösség javaslata:Továbbra is minden felsőben tanító pedagógus feladata, hogy a 

kompetenciamérésben való felkészítésben részt vegyen.  

Előtérbe kell helyezni a kifejtős feladatok komplett, önálló megoldását. 

Gyakoroltatni kell a különböző térbeliség felismerését, az aprólékos, figyelmet igénylő szövegek 

pontos feldolgozását. 

Matematika:  

Az országos átlaghoz, valamint a községi iskolák átlagához képest is megfelelően teljesítettek 

tanulóink. Mindkettő szinten kevesebb tanulónk található, mint az országosban, és a 

telephelyünknek megfelelő településtípusban. 

A 6. évfolyamon jelentkező típushibák, egyben javítandó feladatok: 

 ábrák, diagramok, térképek értelmezése, mely aprólékos, többszintű figyelmet igényelnek 

 nyitott végű, kiszámolós, kifejtős feladatok, melyek következetes, hosszabb figyelmet 

igényelnek a feladatmegoldás során 

A 8. évfolyamon jelentkező típushibák, egyben javítandó feladatok: 

 nyitott végű, kiszámolós, kifejtős feladatok, melyek következetes, hosszabb figyelmet 

igényelnek a feladatmegoldás során (ezen belül a százalékszámítás gyakorlati alkalmazása) 

 térképek értelmezése, mely aprólékos, többszintű figyelmet igényel 

 digitális és analóg óra alkalmazása, kapcsolata 
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A fejlesztés, minden kolléga együttes feladata, hisz a mérés messzemenően nem szaktantárgyi 

tudást mért. Az élet bármely területén szükségesen előforduló matematikai kompetenciák 

alkalmazását méri. 

Magyar nyelv- és irodalom:  

A szövegértés fejlesztése érdekében az alábbi feladatokat kell megvalósítani: 

 Kulcsszavak keresése az elolvasandó szövegekben 

 Lényegkiemelés, vázlatírás 

 Szómagyarázatok készítése 

 Kérdésfeltevés, válaszadás 

 Új szavak mondatba foglalása 

 Tartalommondás, fogalmazás 

 Memoriterek tanulása, felmondása 

Idegen nyelvi mérés: 

angol: 

A hatodik osztályból 16 tanuló vett részt az idei mérésben, a nyolcadik osztályból 12-en. 

Ebből két tanuló SNI-s, illetve egy tanuló kapott felmentést. Ő az idegen nyelv értékelése alól is 

felmentést élvez már második éve. 

A megfelelt minősítést 60% -ban határozza meg a Közös Európai Referenciakeret. 

Ennek megfelelően értékeltük a tanulókat és az alábbiakat tapasztaltuk a 6. osztály esetében: 

 a tanulók összteljesítménye 78,5% volt 

 az olvasott szöveg értése 73,68%, a hallott szöveg értése 83,37% 

 a 6. osztályban két tanuló teljesített szint alatt, azaz nem érték el a 60%-ot 

 a többi eredmény mind jócskán a szint fölött van 

 a leggyengébben teljesítő tanuló eredménye 50%, a legjobban teljesítőé 97%  

Összességében elmondható, hogy a hallott és olvasott szöveg értése közül a hallott szöveg értése 

sikerült jobban. Így az olvasott szöveg értése szorul inkább fejlesztésre. 

 8. osztály: 

 a tanulók összteljesítménye 44%-os volt 

 az olvasott szöveg értése 47,9%, a hallotté 59,1% 

 a 8. osztályban 4 tanuló teljesített 60% fölött, a többi teljesítménye nem éri el a szintet 

 a három leggyengébb teljesítmény: 12%, 27% és 30% 

(az első és a harmadik eredmény SNI-s tanulóké) 

 a leggyengébb teljesítmény 12%-os, a legjobb teljesítmény 95%-os  
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Összességében elmondható, hogy bár a halláskészsége jobb volt a csoportnak mindkét készség 

fejlesztésre szorul. 

német:  

A 6. osztályosok és a 8. osztályosok között is 8-an vettek részt a mérésben, a 6. osztályban közülük 

2-en SNI-s tanulók, így őket nem értékelték. Ugyanakkor a 6. osztályosokat illetően elmondható, 

hogy a csoporton belüli teljesítményben nincs nagy különbség: 1 érte el az előírt 60%-ot, és 4-en 

értek el 53%-ot. A két SNI-s tanuló 36%-on teljesített, és egy tanuló ért el 30%-ot, ami azonban azt 

gondolom, nem tükrözi a valós tudását. Megjegyzendő, hogy úgy érték el ezt az eredményt, hogy az 

A1-es szint eléréséhez a tankönyvet be kellett volna fejeznünk, ugyanakkor a feléig jutottunk. 

Ugyan van lemaradás, de azt gondolom, biztató, hogy a csoport nagy része tehát birtokában van 

annak a tudásnak, amit a tankönyvben átvett leckék után tudnia kell. A jövőben igyekszünk behozni 

a lemaradást. Megjegyzendő az is, hogy köztük 4-nek lett jobb százalékos eredménye az 

idegennyelvi kompetencián, mint a magyaron. (És a szövegértési képesség alapvetően 

meghatározza a haladási képességet más tárgynál.) 

A 8. osztályban sem sikerült ledolgozni a hátrányt, nagyobb a szórás is, ugyanakkor itt is 

elmondható, hogy az A1-es szintű tankönyv befejezéséhez kellett volna mintegy 2 hónap, de volt, 

aki ennek ellenére tudta teljesíteni a szintet. A legrosszabb 32%-os lett, a legjobb pedig 70%. Egy 

tanuló teljesített 52%-on, egy 50%-on, őket követte egy 47%-os, egy 42%-os, és két 35%-os. A 8. 

osztályban az olvasási szövegértés, a 6. osztályban pedig a hallásértés sikerült jobban. 

2.3.3 Differenciálás: 

Esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok: 

Idén is külön figyelmet szentelünk a személyre szabott fejlesztésnek. Minden nevelő kötelessége a 

differenciált óravezetés. Ennek a feltételei nem csak a kötelező tanórán adottak, hanem órarendileg 

is a korrepetálások, a felzárkóztató foglalkozások és a tehetséggondozó órák, szakkörök 

megteremtésével. 

A felzárkóztatás és a versenyre való felkészítés feltételei idén is adottak. 

Mindenkinek ismernie kell az SNI és BTM-s tanulók vizsgálati eredményeit, és ezeket figyelembe 

kell venni a tanórai tervezéskor. A gyógypedagógussal való együttműködés feltétele a sikeres 

munkának. 

2.3.4 Alsó-felső tagozatváltás feladatai: 

 hospitálás lehetőség szerint: az év végi beszámoló alapján a felsős és alsós 

munkaközösségek dolgozzák ki ennek rendjét! 

 a 4. osztályos tanító az alsós mérés eredményeit elemezve személyenként elemzi a tanulók 

teljesítményét, szociális és közösségi helyzetét, a nevelőtestületi értekezleten, 

 közös értékelési rendszer kialakítása 
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 a 3. és 4. oszt.of. és a felsős magyar és matematika szakos kollégák megbeszélték a tantervi 

követelményeket, s megállapították a tagozatváltáshoz szükséges követelmény szintet. Ezt 

kell figyelembe venni az idei tervezésnél. 

2.3.5 Elsős tanulók szocializálása: 

 A tavaszi szünetben a leendő elsős tanító néni, a leendő napközis tanító néni és a 

vezetőség látogatást tesz az óvodában, és megfigyeli a gyerekeket. 

 A gyógypedagógus tájékoztató szülői értekezletet tart az óvodában, az iskolaérettség 

feltételeiről. 

 A leendő elsős tanító néni előszülői értekezletet tart. 

 A leendő elsős tanító néni családlátogatáson megismerkedik a családdal. 

 A tanév utolsó időszakában vendégül látjuk a leendő elsősöket. 

 A tanévnyitón személy szerint bemutatjuk őket iskolánk közösségének. 

2.3.6 Intézményi önértékelésből adódó teendők: 

A BECS idén is összeállítja munkatervét, és ez alapján tevékenykedik. A 2018. évben az 

intézményvezető, és az intézmény is bekerült az ellenőrzési tervbe.. 

2.3.7 Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés: 

Az elmúlt tanévben minden osztályfőnök kiemelt figyelmet fordított az étkezési szabályok 

betartására, az evőeszközök helyes használatának megkövetelésére.Ennek ellenére az év végi 

beszámolókból kiderül, hogy sok a tennivalónk még mindig-e téren. Az élelmezésvezetőt 

meghívjuk az első értekezletünkre, és rögzítjük a továbblépés feltételeit. 

Fontos feladat a tízórai és az uzsonna kultúrált elfogyasztásának szokásrendjét kialakítani 

(rendrakás, kézmosás, szalvéta használata, ülve étkezés).  

 Amennyiben a konyha részéről merülnek fel problémák, kérem a vezetőség felé jelezni ezeket.  
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2. A tanév helyi rendje 

3.1 A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont 
résztvevők, 

feladatok 

1. 

DÖK nap 

Budapest, 20.iskolai 

születésnap 

diákönkormányzat 2017-09-22 mindenki 

2. Szent Miklós Nap Frank Györgyné 2017.12.06 mindenki 

3. Farsang Molnár Gábor, SZM 2018-02-19 mindenki 

4. 
Megyei Széchenyi nevét 

viselő iskolák találkozója. 

intézményvezető 

Molnár Gábor 
2018-04-13 mindenki 

5. Pályaválasztási nap osztályfőnökök 2018-04-21. mindenki 

6. nevelőtestületi értekezlet intézményvezető 2018-06-12 mindenki 

 

3.2 A tanév szorgalmi időszaka 

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

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

A tanítási napok száma: 180 nap. 

A szorgalmi időszak első féléve 2018. január 26-ig tart.tart. Az első féléves tanulmányi 

előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2018. február 2.-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő 

által.    

 

3.3 A szünetek időtartama 

3.3.1 Iskolai tanítási szünetek: 

 Az őszi szünet 2017. október30-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 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2018. március 28 (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 04. (szerda). 
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3.3.2 Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső 

időszakában, 2018-ban: 

 márc. 10. szombat, munkanap 

 márc. 16. péntek, pihenőnap 

 április 21. szombat, munkanap 

 április 30. hétfő, pihenőnap 

2018-19. tanév 

 október 13. szombat, munkanap 

 okt. 22. hétfő, pihenőnap 

 nov. 10. szombat, munkanap 

 nov. 2. péntek, pihenőnap 

 dec. 1. szombat, munkanap 

 dec. 24. hétfő, pihenőnap 

 dec. 15. szombat, munkanap 

 dec. 31. hétfő, pihenőnap 

3.4 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, 

témahetek, projektek időpontja 

3.4.1 A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak 

emlékét, példáját őrző emléknapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. 

Az aradi vértanúk 

emléknapja 

(október 6.) 

Molnár Gábor 

és a 7. osztály 

2017-10-06. 

12 óra 

fénykép, 

videofelvétel, helyi 

újságcikk 

2. 

Az 1956-os forradalom 

és szabadságharc 

ünnepe (október 23.) 

Wagenhoffer 

Noémi és a 8. 

osztály 

2017-10-20. 

12 óra iskolai ünnepély 

fénykép, 

videofelvétel, helyi 

újságcikk 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

2017-10-22. 

17 óra községi ünnepély 

3. 

A kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatai 

emléknapja (február 25.) Molnár Gábor 

2018-02-26. naplóbejegyzés 

4. 

Az 1848-as forradalom 

és szabadságharc 

ünnepe (március 15.) 

Cseresnyés 

Ferenc és az 

5. oszt. 

2018-03-14. 

12 óra 

fénykép, 

videofelvétel, helyi 

újságcikk 

5. 
A holokauszt áldozatai 

emléknapja (április 16.) Molnár Gábor 
2018-04-16 naplóbejegyzés 

6. 

A Nemzeti 

Összetartozás Napja, 

Széken 

Molnár Gábor 

és a 7. osztály 

2018-06-04. 
megemlékezés, 

közös foto és videó  

3.4.2 Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1.  

Széchenyi emléknap 

Bécs, 1791. szeptember 21.– 

Döbling, 1860. április 8. 

Molnár Gábor 09-22. résztvevők száma 

2.  
Magyar Népmese Napja  

szept. 30 

alsós nevelők 

Lázárné Verebes 

Ilona 

09-29. 

réstvevők száma 

elkészült 

alkotások száma 

3.  

Kormos István megemlékezés 

Mosonszentmiklós, 1923. október 

28. – Budapest, 1977. október 6. 

Galántai Hajnalka 10-27. 
résztvevők száma 

fotók, újságcikk 

4.  

Nikisch Artúr 

Lébény-Szentmiklós, 1855. 

október 12. – Lipcse, 1922. január 

23. 

Zimonyi Gábor 10-12. 
résztvevők száma 

fotók, újságcikk 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/1791
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6bling
https://hu.wikipedia.org/wiki/1860
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_8.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mosonszentmikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/1923
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_28.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_28.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/1977
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_6.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mosonszentmikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/1855
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_12.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lipcse_%28N%C3%A9metorsz%C3%A1g%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/1922
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_23.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_23.
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

5.  Magyar Festészet Napja 

Lázárné Verebes 

Ilona 

Szabadiné Hécz 

Ildikó 

10-18 
elkészült 

alkotások 

6.  Anyák napja 

Rózsáné 

Steininger Anikó 

1.osztály 

máj. eleje újságcikk, fotók 

 

3.4.3 Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1.  évnyitó 
Németh Péterné és a 

2. oszt. 
2017-08-31 

fénykép, video, 

újságcikk 

2.  karácsony Varga Beáta 
2018-12-22. 

12h 

fénykép, video, 

újságcikk 

1.  Batyus bál Nagy Andor 2018- 01.27 

résztvevők száma 

fénykép, video, 

újságcikk 

2.  farsang 

alsós és felsős 

munkaközösség, 

SZM 

2018-01-14 

fénykép, video, 

újságcikk, SZM 

bevétel 

3.  alapítványi bál 
intézményvezeteő, 

SZM, Molnár Gábor 
2018-02-17 

fénykép, video, 

újságcikk, SZM 

bevétel 

4.  bankett 
Molnár Gábor és a 7. 

oszt. 
2018-06-14  

5.  ballagás 
Molnár Gábor és a 7. 

oszt. 

2018-06-15. 

17 óra 

fénykép, video, 

újságcikk 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

6.  tanévzáró 
Varga Beáta és a 4. 

osztály 

2018-06-22. 

17 óra 

fénykép, video, 

újságcikk 

3.4.4 Témahetek, projektek 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

4. Mesehét 

Halászné 

Kovács Beáta 

és a 3. osztály 

nov. 2.fele vásár 

 
Lovagok (3 hetet meghaladó 

projekt) 

5. osztály, Molnár 

Gábor 
február 

résztvevő órák 

száma 

 
Pénzügyi és vállalkozói 

témahét  
mindenki 

2018. 03.05-

03.09. 

résztvevő órák 

száma 

 Digitális témahét mindenki 
2018.04.09 -04. 

13. 

résztvevő órák 

száma 

 Fenntarthatóság témahét mindenki 
2018. 04.23 -

04. 27. 

résztvevő órák 

száma 

 Határtalanul témanap Molnár Gábor 06.13. 
jól kitöltött 

TOTO 

3.4.5 Tanulásmódszertani epochák 

időpont esemény / téma felelős időpontja 

2017.10.16-20. 

Első epocha 

Őszi pedagógiai napok: 

bázisintézményi program 

csoportvezetők 1-2. órák 

2017.11.20-24. Második epocha csoportvezetők 3-4. órák 

2018.02.19-23. Harmadik epocha csoportvezetők 5-6. órák 

2018.03.19-23. Negyedik epocha csoportvezetők váltott időpontban 
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3.5 Az előre tervezett nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2017-09-04. 

Tanévkezdéssel kapcsolatos teendők. 

Munkaterv elfogadása, E-naplo szabályzat 

elfogadása. 

intézményvezető jegyzőkönyv 

2017-10-02. 
Éves statisztika. 

Aktualitások. 

intézményvezető 

intézményvezető 

helyettes 

jegyzőkönyv 

2017-11-06. Aktualitások. intézményvezető jegyzőkönyv 

2017-12-04. Karácsony projekt. osztályfőnökök jegyzőkönyv 

2018-01-08. 
Félév zárásával kapcsolatos teendők. 

Aktualitások. Farsang.  

intézményvezető 

intézményvezető 

h. 

jegyzőkönyv 

2018-02-05. Alapítványi bál. Aktualitások. 
intézményvezető, 

DÖK, SZM 
jegyzőkönyv 

2018-03-05. 
Ünnepek. Aktualitások. Kompetenciamérés 

eredményeinek elemzése. 
intézményvezető 

jegyzőkönyv, 

eredmények, 

célkitűzések 

2018-03-29. 
Látogatás az óvodában. 

Aktualitások.Beiratás.  

intézményvezető, 

óvodavezető 
jegyzőkönyv 

2018-04-09.  Témahetek programjai intézményvezető 

jegyzőkönyv, 

eredmények, 

célkitűzések 

2018-05-07. 
Kompetenciamérések előkészítése. 

Aktualitások. 

munkaközösség 

vezetők 
jegyzőkönyv 

2018-06-04. Évzárás. Aktualitások.. intézményvezető jegyzőkönyv 

2018-06-11. Osztályozó értekezlet intézményvezető 
jegyzőkönyv, 

statisztika 

2018-06-25. Tanévzáró értekezlet. intézményvezető jegyzőkönyv, 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

intézményvezető 

h. 

mkv. 

beszámolók 

 

3.6  A szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2017. szeptember 

(tájékoztatók alapján) 

Szülői értekezletek:Tanév 

rendje, e-ellenőrző kezelése 
osztályfőnökök 

látogatottsági 

mutató min.70% 

2017. október vége 
1. oszt. szülői értk. az 

előkészítő időszak után 

Rózsáné 

Steininger Anikó 
 

2017. november nov. 13. 

16-19 óra 
Felsős fogadóóra felsős tanárok 

látogatottsági 

mutató min.70% 

2017. november nov. 20. 

16-19 óra 
Alsós fogadóóra alsós tanárok 

látogatottsági 

mutató min.70% 

2018.január 
8. osztály továbbtanulási szülői 

értekezlet 
ofő, ig. 

látogatottsági 

mutató min.70% 

2018. április 16. 

16-19 óra 
Felsős fogadóóra felsős tanárok 

látogatottsági 

mutató min.70% 

2018. április 23. 

16-19 óra 
Alsós fogadóóra alsós tanárok 

látogatottsági 

mutató min.70% 

2018. május 21. 

18 óra 

Szülői ért. 

Be- és 

elszámolások,összegzések 

osztályfőnökök 
látogatottsági 

mutató min.70% 
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3.7 Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett 

időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2018. január 
Látogatható néptánc foglalkozások az 

alapfokú művészeti iskola csoportjaiban. 
Nagy Andor 

látogatottsági 

mutató min.70% 

2017.11.28. 

 
nyílt nap (1-2. órákban) mindenki 

látogatottsági 

mutató min.70% 

2018-03-23 nyílt nap (1-2. órákban) mindenki 
látogatottsági 

mutató min.70% 

 

3.8 Tervezett mérések és vizsgák  

3.8.1 Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskolában a települési/járási/megyei munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek 

előtt a szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés szerint házi versenyeket 

tartunk. 

A házi és kerületi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik. 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Meseismerő verseny 2-3-4. osztályfőnökök útiköltség 

Öttevényi olvasás, 

helyesírás verseny 
2-3-4. osztályfőnökök útiköltség 

Gerencsér Éva 

nyelvtan- helyesírás 

verseny 

4. 4. o. osztályfőnök útiköltség 

Gárdonyi Géza 

logikaverseny 

2-8. 

 

Szabadiné Hécz Ildikó 

Rózsáné Steininger 

Anikó 

osztályfőnökök 

 

3 fordulós levelezős 

verseny 

4.forduló a döntő  

útiköltség 

SULI-HÓD BT. 

Tehetséggondozó 
2. 3. 4. Rózsáné Steininger 

4 fordulós levelezős 
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Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Tanulmányi Verseny Anikó verseny 

Kalmár László 

Országos Matematika 

Verseny 
3-4. 

Rózsáné Steininger 

Anikó 

osztályfőnökök 

megyei forduló III.4. 

útiköltség 

Költészetnapi 

szavalóverseny 
alsósok osztályfőnökök ajándékok, oklevelek 

Marót Rezső 

Matematika 
5.-6. Szabadiné Hécz Ildikó útiköltség 

Kalmár László 

Matematika 
5.-8. Szabadiné Hécz Ildikó útiköltség 

Tudás bajnokság-

levelezős-több 

tárgyból 

5-8. egyes szaktanárok  

Cziráki 

képzőművészeti 
1.-8.- 

Lázárné Verebes Ilona 

Szabadiné Hécz Ildikó 
útiköltség 

Országos 

történelemverseny 

MEPI  

7-8.  Molnár Gábor útiköltség 

Titok történelem 

német és angol 

tanulmányi verseny 

5-8. 

Molnár Gábor 

Thiravong Nikolett 

Wagenhoffer Noémi 

 

Széchenyi iskolák 

találkozója 
7-8. o Molnár Gábor 

500 Ft/ fő költség 

oklevelek, ajándékok, 

étkezés 

Széchenyi 

emlékverseny 

Mosonmagyaróvár  

6-7. o Molnár Gábor útiköltség 

Egy iskola egy 

polgárőrcsapat 
5.6.7.8. Cseresnyés Ferenc Kunsziget 

Tilai Kupa 5.6.7.8. Cseresnyés Ferenc Kunsziget 

Simonyi Zsigmond 

helyesírási verseny 

felső tagozatos 

tanulók 
Takács Miklós 

Várható időpont: 

január 
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Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

útiköltség 

Fekete István verseny 

Mosonmagyaróvár 
7-8. osztályos csapat  

Várható időpont: 

január 

útiköltség 

Nyelvünk és 

otthonunk irodalmi 

vetélkedő 

Mosonmagyaróvár 

7-8. osztályos csapat  

Várható időpont: 

november 

útiköltség 

MOZAIK kémia-

biológia  
7-8. Galántai Hajnalka  

katasztrófavédelmi 5-8. Galántai Hajnalka útiköltség 

Timaffy néprajzi 

verseny 
5-8. Szabó Gyuláné útiköltség 

5. Fegyverneki 

verbunkverseny 
néptánc Nagy Andor útiköltség 

 

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

tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (augusztus utolsó hete) 

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

 pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban) 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján)     

 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint): 8. osztályosok záró vizsgája:  

3.8.2 Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

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

(melléklet) szólnak. 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított 

mérőeszközök segítségével 

Határidő: 2017-09-29. 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 
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b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő:2017. év,12. hó 01. nap 

Felelős: 1. évf. osztályfőnöke 

 

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

Határidő:2018-05-16.idegen nyelvi mérés 

 2018-05-23. országos kompetenciamérés 

Felelős: munkaközösségvezetők, intézményvezető h. 

3.8.3 A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja: 

 Határidő:2017. 01. 09. – 2017.04. 27. 

Felelős:Alsós osztályfőnökök, Cseresnyés Ferenc 

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató 

1. felmérés kezdete Cseresnyés Ferenc 2018-01-09. Az év végi beszámolóban 

megfofgalmazott célok elérése. 2. felmérés vége Cseresnyés Ferenc 2017-04-27. 

 

3. Szakmai feladatok 

4.1 A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

 intézményi önértékelés BECS ?  

 Intézményellenőrzés BECS 2018.  

 intézményvezető ellenőrzése BECS 2018.  

 

4.2 A minőségfejlesztési munka tervezése 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

 BECS újjáalakuló ülése    

 Éves munkaterv elfogadása    
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sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

 BECS éves beszámolója   
Előírt látogatások 

teljesülése 

 

4.3 A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

 Takács Miklós int.vez. 2017-11-25. elfogadott portfólió 

 

4.4 Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai 

feladat felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

Munkakörök, munkaköri leírások 

aktualizálása. 
int. vez. h. 2017-09-30. 

elkészült és aláírt 

dokumentumok 

 

4.5 Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét a 2017/18. tanév rendjéről szóló 

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2 sz. melléklete szabályozza. Az ebben foglaltakat a 

nevelőtestület és az osztályfőnöki munkaközösség ülésén az igazgató ismerteti. A továbbtanulásért 

felelős kolléga  a nyolcadikos osztályfőnök, a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján 

segíti a továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 

Az iskola igazgatóhelyettese rendszeresen ellenőrzik a határidők pontos betartását.  

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

osztályfőnöki és az egyes szaktágyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai program 

melléklete). 

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

más egyéb foglalkozásokra (tantárgyfelosztás).   

 

Fontosabb időpontok: 

2017. október 31. 

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 

2017. december 8. 
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A tanulók jelentkezése 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. 

2017. december 12. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása. 

2018. január 20., 10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák 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 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik 

évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, 

akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venn 

2018. február 8. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon 

értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

 

2018. február 19. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói 

adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.  (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő 

jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói 

adatlapot a Hivatalnak.) 

2018. március 21–22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

2018. április 27. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 

a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

 

4.6 Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős 
határid

ő 

eredményességi 

mutató 

Folyamatban lévő 

projektek 
Határtalanul 

intézményvezető 

7. osztályfőnök 
 sikeres projekt 

Fenntartási időszakban 

lévő projektek 
TIOP 3.1.7. 

intézményvezető 

iskolatitkár 
 

beadott projekt 

jelentések 

Benyújtásra tervezett 

pályázatok 
Határtalanul 

intézményvezető 

6. osztályfőnök 
 

beadott és 

nyertes pályázat 
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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: 

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

 Eszközei:művészeti iskola, családsegítővel való kapcsolattartás, nevelési 

tanácsadóval való kapcsolattartás, osztályfőnöki munka, tanulásmódszertan. 

o képességek és kulcskompetenciák fejlesztése  

 Eszközei: tanórai differenciálás, szakkörök. 

o a tehetséges tanulók támogatása  

 Eszközei: szakköri kínálat, művészeti iskola. 

o a versenyek szervezése  

 Eszközei: támogatjuk tehetséges tanulóink versenyre való felkészülését, és 

eljutását  

o a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a 

multikulturális tartalmak megismertetése 

 Eszközei: Határtalanul Témanap.  

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

érzésének kialakítása a tanulókban 

 Eszközei: Hon és népismeret tanóra és szakkör, néptánc, részvétel a falu 

közösségi programjaiban (ünnepek, megemlékezések, programok).  

o az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és 

szabadidős foglalkozásba való beépülése 

 Eszközei:tanulásmódszertan, pályaválasztási tanácsadás keretében önismereti 

órák, üzem és gyárlátogatások, kamrai szervezésű programok.  
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4.8 A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 

Tevékenység 

megnevezése 
Résztvevők Vezető 

tehetséggondozás, 

szakkör 

szakkörre jelentkezett alsós, felsős 

tanulók 

Galántai Hajnalka 

Takács Miklós 

Szabó Gyuláné 

Thiravong Nikolett 

felkészítés tanulmányi 

versenyekre 
alsós, felsős tanulók oszt.főnökök, szaktanárok 

művészeti isk. fogl. művészeti iskolás tanulók szaktanárok 

felzárkóztató 

foglalkozások 

egyedi elbírálás alapján, szükség 

esetén 

alsós 

oszt.főnökök,szaktanárok 

színházlátogatás (bérlet) alsós tanulók alsós oszt. főnökök 

sport foglalkozások alsós, felsős tanulók 

Vargáné Ritzinger Katalin, 

Cseresnyés Ferenc 

Nagy Andor 

 

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 
eredményességi 

mutató 

Látogatás az óvodában int. vez. h. 2018.ápr. részvételi mutató 

Előszülői értekezlet  int. vez. h. 2018.ápr. részvételi mutató 

Leendő elsősök látogatása az 

iskolában 

Rózsáné 

Steininger 

Anikó 

2018.jún. részvételi mutató 

Előszülői értekezlet 
leendő elsős 

osztályfőnők 
2018.jún. részvételi mutató 
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Előkészítése az intézményvezető-helyettes és az alsós munkaközösség-vezető közös feladata, 

amelynek során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat. 

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

kapcsolatteremtő munka és a különféle tankerületi kiadványokban megjelenő népszerűsítő 

bemutatkozó írások, valamint az iskolai honlap híradásai.    

 

4. Pedagógus-továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi 

feladatok 

Továbbképzési programot érintő változások: 

a) szakmai továbbképzések: helyben, a tantestület igényei szerint, a POK ajánlati listából. 

b) szakvizsgát adó képzések: Molnár Gábor és Wagenhoffer Noémi vesz részt szakvizsgás 

képzésben. 

c) költség és finanszírozás: ingyenes képzések, valamint önköltség. 

5. Intézményi kapcsolatrendszer 

6.1 Iskola és családi ház kapcsolata 

Az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás fontosabb formáit kell vázolni a tanév ehhez 

kapcsolódó feladatainak, módszereinek, felelőseinek, résztvevőinek felsorolásával. 

 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

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

tájékoztat: 

 honlapon (www.mosonszentmiklos.hu ) 

 az iskola facebook oldalán https://www.facebook.com/ 

 SZM gyűléseken 

Az osztályfőnökök:  

 e-ellenőrzőn keresztül 

 szülői értekezleteken 

 fogadóórákon 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

 e-napló 

http://www.mosonszentmiklos.hu/
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 fogadó délután 

 fogadó órák 

 

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 KLIK GyőriTankerületével. 

   

A kapcsolattartás tartalmi elemei: Intézményi kapcsolattartók 

Fenntartói / 

működtetői 

kapcsolattartók 

Szakmai irányítás  Héczné Tóth Mária Schlögl Zsuzsanna 

Gazdasági ügyintézés  Jenei Jánosné Kovácsné Vágó 

Andrea 

 

A kapcsolattartás formái A kapcsolattartás ütemezése 

Vezetői munkamegbeszélések keddi napokon 

Személyes beszélgetések szükség esetén 

Elektronikus és postai levélváltás szükség esetén 

 

6.3 Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere) 

Itt kerül szabályozásra a partneri hálőzat tagjaival való kapcsolattartás és annak tartalma (módja, 

felelős és közreműködő személyek, a helyi sajátosságokból adódó feladatok) az adott tanév 

aktualitásainak megfelelően.    

Együttműködő partner A kapcsolattartás módja 

SZM SZM megbeszélések 

Protektor Alapítvány megbeszélések, kuratóriumi ülések 

MESE közös projektek 

Polgárőr egyesület „Egy iskola, egy polgárőr csoport”, év eleji közlekedési 

felügyelet 
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Együttműködő partner A kapcsolattartás módja 

Varázsos Gyermekévek Alapítvány közös programok 

Lóerő Alapítvány közös programok, projektek 

Széki Általános Iskola testvériskolai programok 

Felsőszeli Ált. Isk. testvériskolai programok 

Széchenyi nevét viselő iskolák megyei találkozók, kulturális fesztiválok 

Városi Művészeti Múzeum múzeumi foglalkozások 

 

6. A belső ellenőrzés általános rendje 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

munkaköri 

leírások 

aktualitásai 

pedagógusi és 

alkalmazotti kör 

munkaköri leírása 

szöveg 

aktualizálása 
intézményvezető 

október 

évindítás 

adminisztrációs 

teendőink 

nyomon 

követése 

foglalkozási 

tervek, tematikus 

tervek, egyéni 

fejlesztési tervek 

– 

foglalkozási 

naplók, 

törzslapok, KIR 

és más statisztikai 

adatállományok 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

november 
első félévi 

óralátogatások 

tanórák, 

foglalkozások 
hospitáció 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek , 

szakmai 

munkaközösség-

vezetők 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

december 

második 

negyedéves 

értékelés 

osztálynapló, 

értékelőív, egyéni 

haladási napló 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

január 

félévi 

adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

naplók, tájékozató 

füzetek, 

beszámolók, 

statisztika 

dokumentum-

vizsgálat 

 

intézményvezető 

és az 

intézményvezető- 

helyettesek 

február 

középfokú 

beiskolázással 

kapcsolatos 

teendők 

a tanulók felvételi 

dokumentuma-

inak kezelése 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető 

és az 

intézményveze-

tő-helyettesek 

március 

a pedagógusok 

minősítésének 

előkészítése 

minősítési 

dokumentáció 

dokumentum-

vizsgálat 
intézményvezető 

április 

harmadik 

negyedéves 

értékelések 

osztálynapló, 

értékelőív, egyéni 

haladási napló 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 

május 

erdei iskolák, 

tanulmányi 

kirándulások 

tartalmi 

oldalának 

megszervezése 

és a lebonyolítás 

munkálatai 

 

programtervek 
dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettesek 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

június 
tanév végi 

adminisztráció 

naplók, 

törzskönyvek, 

bizonyítványok 

ellenőrzése 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető 

és az 

intézményveze-

tő-helyettesek 
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7. Mellékletek  

1. 1. sz. melléklet: Felsős munkaközösség munkaterve 

2. 2. sz. melléklet  Alsós munkaközösség munkaterve 

3. 3.  sz. melléklet  Művészeti iskolai munkaközösség munkaterve 

4. 4.  sz. melléklet  BECS munkaterv 

5. 5.  sz. melléklet  Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv 

6. 6.  sz. melléklet  Diákönkormányzat munkaterve 

7. 7.  sz. melléklet  Iskolakönyvtáros munkaterve 

8. 8. sz. melléklet Iskolaegészségügyi szolgálat munkaterv 
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10. 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 

 Az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév 

rendjéről 

 A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet 


