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BEVEZETÉS 

 

A Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 

munkatervét az intézmény jóváhagyott Pedagógiai Programja (PP), a Szervezeti és Működési Szabály-

zata (SZMSZ), valamint a jogszabályi előírások alapján készítettük. 

A Munkaterv felépítése 

Bevezető  közös 

Helyzet- és erőforrás elemzés  közös 

Célok, kiemelt feladatok  közös 

A tanév helyi rendje, A tanév intéz-

ményegységi rendje 

 közös 

 intézményegységi 

Szakmai feladatok  közös 

 intézményegységi 

Pedagógus továbbképzési program és a 

beiskolázási terv 

 intézményegységi 

Intézményi kapcsolatok, együttműkö-

dés 

 közös 

Ellenőrzési terv  közös 

 intézményegységi 

A nevelőtestület által fontosnak ítést 

egyéb területek 

 intézményegység 

Mellékletek  közös (értekezletek rendje, mibi munkaterv, beiskolázási   

tervek) 

 intézményegységi munkaközösségek munkatervei 

 

1. HELYZETELEMZÉS 

1.1 Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma: 185,59 a 001-es feladatellátási helyen  

   4   a 013-as feladatellátási helyen  

Betöltött álláshelyek száma:   185,59 a 001-es feladatellátási helyen  

  4    a 013-as feladatellátási helyen  

Betöltetlen álláshelyek száma:   0 a 001-es feladatellátási helyen  

   0   a 013-as feladatellátási helyen  

Tartósan távollévők száma:   4 
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Határozott időre kinevezettek száma: 3 

óraadók száma:  4 

1.2 Pedagógus adatok 

1.2.1 Megbízatások, ellátott feladatok  

 

Ssz. Név 

Neve-

lés-ok-

tatás-

sal le-

kötött 

órák 

száma 

Állandó megbizatása 

(osztályfőnök, mk. ve-

zető, DÖK segítő stb) 

Egyéb megbízatá-

sai: 

A kötött munkaidő nevelés-ok-

tatással le nem kötött részében 

ellátott feladatai: 

1. Bak Ig-

nácné 

24 Osztályfőnök 3.a  

(2 óra kedvezmény) 

  ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása, gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

2. Balázs Zsu-

zsanna 

Magdolna 

24 osztályfőnök, IT képviselő 

(2 óra kedvezmény) 

Fejlesztés koordiná-

tor 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előké-szí-

tése, helyettesítés, tanulók felké-

szítése versenyre, egyéb progra-

mokra, felzárkóztatás, tehetség-

gondozás, egyéni bánásmód érvé-

nyesítése 

3. Bali Bar-

bara 

11     ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

4. Balogh 

Andrea 

26     ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

5. Besenczi 

Alexandra 

26 Osztályfőnök 6.d 

(2 óra kedvezmény) 

  ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 



8 / 198 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

6. Boros Gá-

bor 

23   NETFIT felelős ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

7. Borsa Jolán 18 Osztályfőnök 7.b, iskola-

széken felsős képviselő 

(0,5 óra kedvezmény) 

 kémia tantárgy fele-

lős, ÖCS-tag, évfo-

lyamvezető 7. évfo-

lyamon, szülői em-

lékzetetők felelőse, 

osztálytáblák fele-

lőse, "Felsős mate-

matika" honlap keze-

lése 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése. 

8. Czigler 

Edina 

22     ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

9. Csete Il-

dikó 

23   NETFIT-mérés ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

10. Disztlné 

Szita Gab-

riella 

24 Osztályfőnök 6.c 

(2 óra kedvezmény) 

  ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése-

egyéb programokra 

11. Dr. Falu-

siné Török 

Erika 

26 Osztályfőnök 4.d 

(2 óra kedvezmény) 

  ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

12. Dr. Vincze 

Áronné 

24 osztályfőnök 5.c 

(2 óra kedvezmény) 

  ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 
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versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése, 

osztályfőnök 

13. Drexlerné 

Kapes Zsu-

zsanna 

24 

 

osztályfőnök 1.d 

(2 óra kedvezmény) 

Mérés-értékelési 

munka 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

14. Elter Rita 

Annamária 

25     ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

15. Erb Jó-

zsefné 

25 Osztályfőnök 7.a 

(2 óra kedvezmény) 

  ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

16. Erberling 

Zsuzsanna 

25 Osztályfőnök 7.d   

(2 óra kedvezmény) 

ÖKO munkacsoprt 

tagja-média felelős 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

17. Erdős Sán-

dorné 

25  (2 óra kedvezmény)   ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

18. Farkas 

Csilla Irén 

26 Osztályfőnök 4.a 

(2 óra kedvezmény) 

  ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

19. Feketéné 

Till Ilona 

24 Osztályfőnök 3.c 

(2 óra kedvezmény) 

tankönyvfelelős, al-

sós magyar tantárgy-

felelős 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 
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versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

20. Földesiné 

Csépán 

Emese 

23 Osztályfőnök 8.c 

(2 óra kedvezmény) 

Évfolyamvezető 8. 

évf. 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

21. Fülöpné 

Gyarmati 

Zsuzsanna 

23,5    ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

22. Gász Fe-

rencné 

24 Osztályfőnök 4.d Iskola-

széken tanítók képviselője 

(2 óra kedvezmény) 

Évfolyamvezető 4. 

évf 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

23. Guld Ágnes 25     ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése-

egyéb programokra 

24. Gyarmati 

Ida 

23,5     ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

25. Gyetván 

Ferencné 

22   óvodaiskolai felada-

tok 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

26. Harsányiné 

Simon Mó-

nika 

24 Osztályfőnök 4.b 

(2 óra kedvezmény) 

DÖK munkacsoport-

ban kreatív felelős 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 
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versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

27. Hermann 

Adrienn 

20  gyakornok ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

28. Horváthné 

Tóth Judit 

23   tankönyvfelelős ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

29. Jancsula 

Dezső 

18 Osztályfőnök7.c, DÖK se-

gítő (1 óra kedvezmény) 

ÖCS-tag, évfolyam-

vezető 7. évfolya-

mon, történelem tan-

tárgyfelelős 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

30. Kapor-

nakiné Pa-

uer Ildikó 

4,5 igazgatóhelyettes továbbtanulási fele-

lős 

Igazgatóhelyettesi feladatok 

31. Kerner Rita 24 alsós mk.vez.  

(2 óra kedvezmény) 

matematika tantárgy-

felelős 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előké-szí-

tése, helyettesítés, tanulók felké-

szítése versenyre, egyéb progra-

mokra, felzárkóztatás, tehetség-

gondozás, egyéni bánásmód érvé-

nyesítése 

32. Kilvingerné 

Fülöp Me-

linda 

23   alsós testnevelés tan-

tárgygondozó évfo-

lyamvezető 1. évfo-

lyamon 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

33. Komjátiné 

Michelisz 

Annamária 

23,5    ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

34. Kovács Gá-

bor 

23   rajz tantárgyfelelős ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 
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iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

35. Kovácsné 

Jakab 

Gyöngyi 

23     ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

36. Lénárt-Tur-

bók Enikő 

23   Mérés-értékelési 

munka 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

37. Liszt Antal 

János 

18   ÖCS-tag ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

38. Lisztné 

Herczeg 

Gizella 

24 Osztályfőnök 4.c 

(2 óra kedvezmény) 

 

környezetismeret 

tantárgyfelelős 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

39. Lőrinczi 

Andrea 

24 Osztályfőnök 4.c 

(2 óra kedvezmény) 

  ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

40. Ludván 

Zsolt 

24     ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

41. Lukács 

Hajnalka 

25 Osztályfőnök 5.d, Évfo-

lyamvezető: 5. évf. 

(2 óra kedvezmény) 

ÖKO munkacsoport 

tagja 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 
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iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

42. Martino-

vicsné Tóth 

Zsuzsanna 

23     ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

43. Metzgerné 

Sallai Zsu-

zsanna 

4 igazgatóhelyettes ÖCS-tag, elsősök be-

iskolázása, progra-

mok , ( nyílt nap) 

szervezése, esély-

egyenlőségi felelős 

igazgatóhelyettesi feladatok 

44. Mihály Ju-

dit 

25   családgondozó, nap-

közis csoportvezető, 

BÁZIS 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

45. Moór Mari-

anna 

25,5 Osztályfőnök 7.b 

(2 óra kedvezmény) 

tankönyvfelelős ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

46. Nagy Gab-

riella 

24     ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

47. Nemes Ta-

más 

23   NETFIT-mérés ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

48. Németh Il-

dikó 

24     ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 
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felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

49. Odrobina 

Brigitta 

18 osztályfőnök 2. c 

(1 óra kedvezmény) 

ÖCS-tag ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

50. Odrobina 

Zoltán 

5 igazgató Öcs-tag munkaköri leírás szerint 

51. Orcsikné 

Szalai Va-

léria 

22   Évfolyamvezető 2. 

évf.  

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

52. Őri Gabri-

ella 

 24     ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

53. Páncélné 

Kovács Ág-

nes 

26 Osztályfőnök 8.e, Reál 

mk.vez. (4 óra kedvez-

mény) 

  ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

54. Panta Judit 24 Osztályfőnök 1.b(2 óra 

kedvezmény) 

  ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

55. Péter Ág-

nes 

23   Mérés-értékelési 

munka 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

56. Sólyomné 

Baranyai 

Elza 

22   informatika tantárgy-

felelős 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 
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helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése, 

házi verseny szervezés, szponzor-

keresés a versenyeken való rész-

vételhez, együttműködés a rend-

szergazdákkal, technikai dolgo-

zókkal az oktatás feltételeinek 

biztosításáért 

57. Somosi 

Ilona 

26 Osztályfőnök, 5.a Múvé-

szetek mk.vez. (4 óra ked-

vezmény) 

5. évfolyamvezető ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

58. Stier Ber-

nadett 

20    gyakornok ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

59. Süle Zoltán 26 osztályfőnök 5.a Humán 

munk. vez. (2 óra kedvez-

mény) 

  ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

60. Szabadi 

Eszter 

 24     ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

61. Szabó Ág-

nes 

23   zongorakíséret ügyelet, kíséret, adminiszt-ráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendez-vények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előké-szí-

tése, helyettesítés, tanulók felké-

szítése versenyre, egyéb progra-

mokra, felzárkóztatás, tehetség-

gondozás, egyéni bánásmód érvé-

nyesítése 

62. Szabó Il-

dikó 

22,5   fizika tantárgyfele-

lős, Élményműhely 

programgazda 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 
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felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

63. Szabó 

László 

23,5 Osztályfőnök 5.b (2 óra 

kedvezmény) 

  ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

64. Szalai 

Tünde 

26 Osztályfőnök 3.b (2 óra 

kedvezmény) 

KT tag, ÖCS mérés-

értékelé 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás, fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

65. Szatoriné 

Vörös 

Ágota 

25 Osztályfőnök 8.d (2 óra 

kedvezmény) 

  ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

66. Székelyiné 

Szücs Zsu-

zsanna 

23     ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

67. Szombathe-

lyiné Pác-

zai Katalin 

24 Osztályfőnök 2.b (2 óra 

kedvezmény) 

  ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

68. Takács Éva 

Judit 

18 Osztályfőnök 7.c, Nyelvi 

mk.vez. (4 óra kedvez-

mény) 

ÖCS-tag ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

69. Takács Il-

dikó 

23   napközis csoportve-

zető 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 
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felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

70. Tóth János 24     ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

71. Török Éva 24 Osztályfőnök 3.d (2 óra 

kedvezmény) 

évfolyamvezető 3. 

évf 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

72. Várnagyi 

Kinga 

23   Mérés-értékelési 

munka, fejlesztés ko-

ordinátor, tehetség 

koordinátor 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése, 

tehetségkoordinátori feladatok el-

látása 

73. Virágh Ju-

dit 

25 Osztályfőnök 7.a (2 óra 

kedvezmény) 

nyelvvizsgára felké-

szítő szakkör veze-

tése, 

erkölcstan tanítása 

ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

74. Wágner Ist-

ván 

18 Testnevelés Mk.vez ÖCS-tag ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

75. Horváth 

Andrea 

24     ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 

versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

76. Pauska 

Zsoltné 

23     ügyelet, kíséret, adminisztráció, 

szülői kapcsolattartás -fogadóóra, 

iskolai rendezvények lebonyolí-

tása , gyermekfelügyelet, tanórák, 

egyéb foglalkozások előkészítése, 

helyettesítés, tanulók felkészítése 
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versenyre, egyéb programokra, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

egyéni bánásmód érvényesítése 

      

80. Albrecht 

Ág-

nes

  

25 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, osztályfőnöki  

munka, szülői ért., fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, iskolai 

rendezvények, felügyelet, 

gyermekvédelmi fel., eseti 

helyettesítés 

81. Berki Ti-

mea 

24 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, osztályfőnöki  

munka,  szülői ért., fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet,  

esetmegbeszélés, iskolai 

rendezvények, felügyelet, 

gyermekvédelmi feladatok, eseti 

helyettesítés, szertár karbantartás 

82 Dr. Bod-

roginé Far-

kas Piroska 

26 mk. vezető (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, adminiszt-

ráció, mk. vezetés, szülői ért, fo-

gadóóra, kapcsolattartás, értekez-

let, esetmegbeszélés, szakmai 

programok kidolgozása, iskolai 

rendezvények, felügyelet,  

eseti helyettesítés 

83. Cser Tibor 25 osztályfőnök  (2 óra 

kedvezmény) 

szakszevezet felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, osztályfőnöki  

munka, szülői ért., fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet,  

esetmegbeszélés, iskolai 

rendezvények, felügyelet, 

gyermekvédelmi fel., eseti 

helyettesítés, szertár karbantartás 

84. Dinnyési 

Zoltánné 

Gálosi Tí-

mea 

23   felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, munka, szülői ért., 

fogadóóra, kapcsolattartás, 

értekezlet, esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények, felügyelet, 

gyermekvédelmi fel., eseti 

helyettesítés 

85. Dr. Fábi-

ánné Vár-

helyi Pi-

roska  

23   felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, fogadóóra, 

kapcsolattartás,értekezlet, 

esetmegbeszélés, iskolai 

rendezvények, felügyelet, eseti 

helyettesítés 

86. Friss Haj-

nalka 

24 Diákönkormányzatot se-

gítő tanár segítő tanár (1 

óra kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, adminiszt-

ráció, DÖK, fogadóóra, kapcso-

lattartás, értekezlet, esetmegbe-

szélés, 

iskolai rendezvények, felügyelet, 

eseti helyettesítés 

87. Fürdös Ka-

talin Zsu-

zsanna 

25 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, osztályfőnöki  

munka, szülői 

értekezlet,fogadóóra,kapcsolattart

ás; értekezlet;  esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények; felügyelet; 

gyermekvédelmi fel.; eseti 

helyettesítés; szertár karbantartás 
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88. Gaál Tamás 24   felkészülés, értékelés; adminiszt-

ráció;  fogadóóra, kapcsolattartás; 

értekezlet; esetmegbeszélés;  

iskolai rendezvények; felügyelet; 

eseti helyettesítés; 

89. Gábor Er-

zsébet 

25 mk. vezető (2 óra 

kedvezmény) 

mérési koordinátor felkészülés, értékelés; adminiszt-

ráció;  mk. vezetés; szülői ért, fo-

gadóóra, kapcsolattartás, értekez-

let, esetmegbeszélés, intézmény-

fejlesztés, szakmai programok ki-

dolgozása, iskolai rendezvények, 

felügyelet,   

eseti helyettesítés 

90. Garai Dé-

nes 

25 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, adminiszt-

ráció,   fogadóóra, kapcsolattartás, 

értekezlet,  esetmegbeszélés,   

iskolai rendezvények,  felügyelet, 

eseti helyettesítés, oszt. főnöki 

munka 

91. Gelencsér 

Eszter 

23   felkészülés, értékelés, adminiszt-

ráci,;  fogadóóra, kapcsolattartás, 

értekezlet, esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények, felügyelet, 

eseti helyettesítés, 

92. Hegedüs 

Lajos 

25 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció,osztályfőnöki  

munka, szülői ért., fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, iskolai 

rendezvények, felügyelet, 

gyermekvédelmi fel., eseti 

helyettesítés 

93. Horváth 

Andrea 

4   felkészülés, értékelés, adminiszt-

ráció,  fogadóóra, kapcsolattartás, 

értekezlet, esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények, felügyelet, 

eseti helyettesítés 

94. Horváthné 

Rónai Éva 

23   felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, osztályfőnöki  

munka, szülői értekezlet, 

fogadóóra, kapcsolattartás, 

értekezlet, esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények, felügyelet,  

gyermekvédelmi fel., eseti 

helyettesítés 

95. Kapus Esz-

ter 

23   felkészülés, értékelés, adminiszt-

ráció,  fogadóóra, kapcsolattartás, 

értekezlet, esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények, felügyelet, 

eseti helyettesítés 

96. Kisbáró 

Emese 

25,

5 

osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, adminiszt-

ráció, szülői ért., fogadóóra, kap-

csolattartás, értekezlet, esetmeg-

beszélés, intézményfejlesztés, is-

kolai rendezvények, felügyelet, 

gyermekvédelmi fel.,SZM 

eseti helyettesítés 

97. Kulcsárné 

Hajmási 

Ilona 

26 osztályfőnök, mk. vezető 

(4 óra kedvezmény) 

Honlap koordinátor, 

mérési koordinátor 

felkészülés, értékelés, adminiszt-

ráció,  mk. vezeté, szülői ért., fo-

gadóóra, kapcsolattartás, értekez-

let; esetmegbeszélés, iskolai ren-

dezvények, felügyelet,  
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eseti helyettesítés, szertár karban-

tartás 

98. Kurucz Ka-

talin 

25 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, szülői értekezlet, 

fogadóóra, kapcsolattartás, 

értekezlet, esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények, felügyelet, 

gyermekvédelmi fel., eseti 

helyettesítés 

99. Medgyesi 

Antal 

6  mb. intézmény-

vezető 

 

100. Mérei 

György 

22 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, osztályfőnöki 

munka, szülői ért., fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, iskolai 

rendezvények, felügyelet, 

gyermekvédelmi fel., eseti 

helyettesítés 

101. Molnár 

Andrea 

25 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, adminiszt-

ráció, mk. vezetés, szülői ért., fo-

gadóóra, kapcsolattartás, értekez-

let, esetmegbeszélés,  iskolai ren-

dezvények, felügyelet, 

eseti helyettesítés 

102. Nagy Er-

zsébet 

20  KT adminisztráció, KT,  fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, iskolai 

rendezvények, felügyelet, eseti 

helyettesítés, 

103. Nagyváradi 

Zsuzsanna 

25 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, szülői értekezlet, 

fogadóóra, kapcsolattartás, 

értekezlet, esetmegbeszélés,  

szakmai programok kidolgozása, 

iskolai rendezvények, felügyelet, 

eseti helyettesítés 

104. Olasz Ist-

vánné 

26 osztályfőnök, mk. vezető 

(4 óra kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, adminiszt-

ráció, osztályfőnöki munka, mk. 

vezetés, szülői értekezlet, fogadó-

óra, kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, 

 iskolai rendezvények, felügyelet, 

gyermekvédelmi fel., eseti helyet-

tesítés 

105. Pálfiné Deli 

Ildikó 

25 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, adminiszt-

ráció, szülői értekezlet, fogadó-

óra, kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények, felügye-

let,eseti helyettesítés 

106. Dr. Pozsár 

Vilmosné 

23   felkészülés, értékelés, adminiszt-

ráció, fogadóóra, kapcsolattartás, 

értekezlet, esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvénye, felügyelet, 

eseti helyettesítés, szertár karban-

tartás 

107. Ritter Atti-

láné 

18  mesterpedagógus felkészülés, értékelés, adminiszt-

ráció,  fogadóóra, kapcsolattartás, 

értekezlet, esetmegbeszélés,  

iskolai rendezvények, felügyelet; 

eseti helyettesítés; 
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108.

. 

Stier Lász-

lóné 

24   szomatopedógus felkészülés, értékelés, 

adminisztráció,  fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, 

intézményfejlesztés, szakmai 

programok kidolgozása, iskolai 

rendezvények, felügyelet, eseti 

helyettesítés 

109. Szakács Ju-

dit 

24 mk. vezető osztályfőnök, 

(4 óra kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, adminiszt-

ráció, szülői ért., fogadóóra, kap-

csolattartás, értekezlet, esetmeg-

beszélés, 

iskolai rendezvények, felügyelet, 

eseti helyettesítés 

110. Szávainé 

Bizó Gyön-

gyi 

23   felkészülés, értékelés, adminiszt-

ráció, fogadóóra, kapcsolattartás, 

értekezlet, esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények, felügyelet, 

eseti helyettesítés, szertár karban-

tartás 

111. Tihanyiné 

Éliás Mária 

6  intézményegségve-

zető-helyettes 

 

112. Török 

György 

11 mk. vezető, osztályfőnök 

(2 óra kedvezmény) 

mérési koordinátor felkészülés, értékelés, adminiszt-

ráció, osztályfőnöki munka, mk. 

vezetés, szülői értekezlet, fogadó-

óra, kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, 

 iskolai rendezvények, 

felügyelet, gyermekvédelmi fel., 

eseti helyettesítés 

113. Hartmann 

Zsanett 

26 gyógypedagógus mérési koordinátor  

      

114. Juhászné 

Koltai 

Zsuzsanna 

10 - osztálytanító (technika 

életvitel és gyakorlat, 

erkölcstan, tanulást segítő 

foglalkozás) 

óraadó - foglalkozások, tanítási órák elő-

készítése, 

- gyermekek, tanulók teljesítmé-

nyének értékelése, 

- az iskola kulturális és sportéleté-

nek, versenyeknek, a szabadidő 

hasznos eltöltésének megszerve-

zése, lebonyolítása, 

- előre tervezett beosztás szerint 

vagy alkalomszerűen a tanulók – 

tanórai és egyéb fogl.-nak nem 

minősülő- felügyelete, 

- tanulói-és gyerekbalesetek meg-

előzésével kapcsolatos feladatok 

végrehajtása, 

- gyermek és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok végrehaj-

tása, 

 - eseti helyettesítés, 

- pedagógiai tevékenységhez kap-

csolódó pontos, határidős ügyvi-

teli tevékenység,  

- intézményi dokumentumok pon-

tos, határidős készítése, vezetése, 

- szülőkkel történő kapcsolattartás 

(szülői értekezlet, fogadó órák, 

eseti megbeszélések), 

 - nevelőtestület munkájában tör-

ténő részvétel, 
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- intézményfejlesztési feladatok-

ban való közreműködés, 

- környezeti neveléssel össze-

függő feladatok ellátása, 

- a PP, az éves munkaterv tanórai 

vagy egyéb foglalkozásnak nem 

minősülő feladat ellátása, 

- tanulást, iskolai felkészülést se-

gítő foglalkozás, 

- tanítási órák keretében meg nem 

valósítható osztály vagy 

csoportfoglalkozás. 

115. Müller 

Dóra 

12 - osztálytanító(német 

nemzetiségi nyelv, német 

hon és népismeret) 

- versenyszervező 

- tehetséggondozó 

 

- foglalkozások, tanítási órák elő-

készítése, 

- gyermekek, tanulók teljesítmé-

nyének értékelése, 

- az iskola kulturális életének, 

versenyeknek, a szabadidő hasz-

nos eltöltésének megszervezése, 

lebonyolítása, 

- előre tervezett beosztás szerint 

vagy alkalomszerűen a tanulók – 

tanórai és egyéb fogl.-nak nem 

minősülő- felügyelete, 

- tanulói-és gyerekbalesetek meg-

előzésével kapcsolatos feladatok 

végrehajtása, 

- eseti helyettesítés, 

- pedagógiai tevékenységhez kap-

csolódó pontos, határidős ügyvi-

teli tevékenység,  

- intézményi dokumentumok pon-

tos, határidős készítése, vezetése, 

- szülőkkel történő kapcsolattartás 

(szülői értekezlet, fogadó órák, 

eseti megbeszélések), 

- nevelőtestület munkájában tör-

ténő részvétel, 

- intézményfejlesztési feladatok-

ban való közreműködés, 

- környezeti neveléssel össze-

függő feladatok ellátása, 

- köznevelési intézmények telep-

helyei közötti utazás, 

- a PP, az éves munkaterv tanórai 

vagy egyéb foglalkozásnak nem 

minősülő feladat ellátása, 

- korrepetálás, 

- tanulmányi, kulturális verseny, 

házi bajnokság szervezése, lebo-

nyolítása, 

- tanítási órák keretében meg 

nem valósítható osztály vagy 

csoportfoglalkozás. 

116. Patói Pálma 26 - osztálytanító (magyar 

nyelv és irodalom, 

testnevelés és sport, 

tanulást segítő 

foglalkozás) 

 

- 1.-2. öv osztályfőnöke 

(2 óra kedvezmény) 

- Öko-iskolai 

koordinátor 

- iskolai könyvtár 

felelős 

- mozgásterápia 

vezetője 

- fejlesztőpedagógus 

- gyógypedagógus 

iskolai könyvtár és tankönyvfele-

lős, 

- foglalkozások, tanítási órák elő-

készítése, 

- gyermekek, tanulók teljesítmé-

nyének értékelése, 

- az iskola kulturális és sportéleté-

nek, versenyeknek, a szabadidő 

hasznos eltöltésének megszerve-

zése, lebonyolítása, 
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- előre tervezett beosztás szerint 

vagy alkalomszerűen a tanulók – 

tanórai és egyéb fogl.-nak nem mi-

nősülő- felügyelete, 

- tanulói-és gyerekbalesetek meg-

előzésével kapcsolatos feladatok 

végrehajtása, 

- gyermek és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok végrehaj-

tása, 

- a BTM, SNI tanulók nyilvántar-

tásával összefüggő feladatok ellá-

tása, 

- eseti helyettesítés, 

- pedagógiai tevékenységhez kap-

csolódó pontos, határidős ügyvi-

teli tevékenység,  

- intézményi dokumentumok pon-

tos, határidős készítése, vezetése, 

- szülőkkel történő kapcsolattartás 

(szülői értekezlet, fogadó órák, 

eseti megbeszélések), 

- osztályfőnöki munkával össze-

függő tevékenység, 

- nevelőtestület munkájában tör-

ténő részvétel, 

- intézményfejlesztési feladatok-

ban való közreműködés, 

- környezeti neveléssel összefüggő 

feladatok ellátása, 

- iskolai szertár fejlesztése, kar-

bantartása, 

- köznevelési intézmények telep-

helyei közötti utazás, 

- a PP, az éves munkaterv tanórai 

vagy egyéb foglalkozásnak nem 

minősülő feladat ellátása, 

- egyéni felzárkóztató, fejlesztő 

foglalkozás, 

- tanulást, iskolai felkészülést se-

gítő foglalkozás, 

- tanulmányi, kulturális verseny, 

házi bajnokság szervezése, lebo-

nyolítása, 

- tanítási órák keretében meg 

nem valósítható osztály vagy 

csoportfoglalkozás. 

117. Rákosfalvi 

Istvánné 

26 - 3.4. öv 

osztályfőnöke (2 óra ked-

vezmény) 

- osztálytanító 

(matematika, 

környezetismeret, 

magyar nyelv és 

irodalom, ének-zene, 

tanulást segítő 

foglalkozás) 

 

- 3.4. öv 

osztályfőnöke 

- foglalkozások, tanítási órák elő-

készítése, 

- gyermekek, tanulók teljesítmé-

nyének értékelése, 

- az iskola kulturális és sportéleté-

nek, versenyeknek, a szabadidő 

hasznos eltöltésének megszerve-

zése, lebonyolítása, 

- előre tervezett beosztás szerint 

vagy alkalomszerűen a tanulók – 

tanórai és egyéb fogl.-nak nem 

minősülő- felügyelete, 

- tanulói-és gyerekbalesetek meg-

előzésével kapcsolatos feladatok 

végrehajtása, 
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- gyermek és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok végrehaj-

tása, 

- a BTM, SNI tanulók nyilvántar-

tásával összefüggő feladatok ellá-

tása, 

- eseti helyettesítés, 

- pedagógiai tevékenységhez kap-

csolódó pontos, határidős ügyvi-

teli tevékenység,  

- intézményi dokumentumok pon-

tos, határidős készítése, vezetése, 

- szülőkkel történő kapcsolattartás 

(szülői értekezlet, fogadó órák, 

eseti megbeszélések), 

- osztályfőnöki munkával össze-

függő tevékenység, 

- nevelőtestület  munkájában tör-

ténő részvétel, 

- intézményfejlesztési feladatok-

ban való közreműködés, 

- környezeti neveléssel össze-

függő feladatok ellátása, 

- iskolai szertár fejlesztése, kar-

bantartása, 

- köznevelési intézmények telep-

helyei közötti utazás, 

- a PP, az éves munkaterv tanórai 

vagy egyéb foglalkozásnak nem 

minősülő feladat ellátása, 

- tanulást, iskolai felkészülést se-

gítő foglalkozás, 

- tanulmányi, kulturális verseny, 

házi bajnokság szervezése, lebo-

nyolítása, 

- tanítási órák keretében meg nem 

valósítható osztály vagy csoport-

foglalkozás, 

 

. 

118. Szélig 

Terézia 

10 - tagintézmény-vezető 

 

- osztálytanító 

(matematika, rajz és 

vizuális kultúra) 

 

-  

 

- gyermek-és 

ifjúságvédelmi 

felelős 

- esélyefűgyenlőség 

felelőse 

- pályázatok felelőse 

- versenyszervező 

 

- tehetséggondozó 

 

- tűz-és munkavé-

delmi felelős, 

- beiskolázás 

felelőse 

- intézményvezetés, 

-KIR jogosultság, 

-tűz-és munkavédelmi felelős, 

-beiskolázás felelőse,  

- foglalkozások, tanítási órák elő-

készítése, 

- gyermekek, tanulók teljesítmé-

nyének értékelése, 

- az iskola kulturális és sportéleté-

nek, versenyeknek, a szabadidő 

hasznos eltöltésének megszerve-

zése, lebonyolítása, 

- előre tervezett beosztás szerint 

vagy alkalomszerűen a tanulók – 

tanórai és egyéb fogl.-nak nem 

minősülő- felügyelete, 

- tanulói-és gyerekbalesetek meg-

előzésével kapcsolatos feladatok 

végrehajtása, 

- gyermek és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok végrehaj-

tása, 
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- a BTM, SNI tanulók nyilvántar-

tásával összefüggő feladatok ellá-

tása, 

- eseti helyettesítés, 

- pedagógiai tevékenységhez kap-

csolódó pontos, határidős ügyvi-

teli tevékenység,  

- intézményi dokumentumok pon-

tos, határidős készítése, vezetése, 

- szülőkkel történő kapcsolattartás 

(szülői értekezlet, fogadó órák, 

eseti megbeszélések), 

- nevelőtestület munkájában tör-

ténő részvétel, 

- intézményfejlesztési feladatok-

ban való közreműködés, 

- környezeti neveléssel össze-

függő feladatok ellátása, 

- köznevelési intézmények telep-

helyei közötti utazás, 

- a PP, az éves munkaterv tanórai 

vagy egyéb foglalkozásnak nem 

minősülő feladat ellátása, 

- tanulmányi, kulturális verseny, 

házi bajnokság szervezése, lebo-

nyolítása, 

- tanítási órák keretében meg nem 

valósítható osztály vagy csoport-

foglalkozás. 

 

119. Baloghné 

Solymos 

Adrienne 

24   Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség munkájában 

történő részvétel, 

hangszerkarbantartás 

megszervezése. Értekezleteken 

való részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások, tanszaki 

hangversenyekre való felkészítés. 

A tagozat versenyeinek 

megszervezése. A szakmai 

versenyekre való felkészítés, a 

versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 
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120. Gergely 

Enikő 

17   Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség munkájában 

történő részvétel, 

hangszerkarbantartás 

megszervezése. Értekezleteken 

való részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások, tanszaki 

hangversenyekre való felkészítés. 

A tagozat versenyeinek 

megszervezése. A szakmai 

versenyekre való felkészítés, a 

versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 

121. Iván 

Katalin 

24   Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség munkájában 

történő részvétel, 

hangszerkarbantartás 

megszervezése. Értekezleteken 

való részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások, tanszaki 

hangversenyekre való felkészítés. 

A tagozat versenyeinek 

megszervezése. A szakmai 

versenyekre való felkészítés, a 

versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 
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122. Ján 

Boglárka 

14.

5 

  Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség munkájában 

történő részvétel, 

hangszerkarbantartás 

megszervezése. Értekezleteken 

való részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások, tanszaki 

hangversenyekre való felkészítés. 

A tagozat versenyeinek 

megszervezése. A szakmai 

versenyekre való felkészítés, a 

versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 

123. Kovács 

Erzsébet 

25 DÖK segítő (1 óra 

kedvezmény) 

 Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség munkájában 

történő részvétel, 

hangszerkarbantartás 

megszervezése. Értekezleteken 

való részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások, tanszaki 

hangversenyekre való felkészítés. 

A tagozat versenyeinek 

megszervezése. A szakmai 

versenyekre való felkészítés, a 

versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 
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124. Lovász 

Péterné 

24   Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség munkájában 

történő részvétel, 

hangszerkarbantartás 

megszervezése. Értekezleteken 

való részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások, tanszaki 

hangversenyekre való felkészítés. 

A tagozat versenyeinek 

megszervezése. A szakmai 

versenyekre való felkészítés, a 

versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 

125. Dr. Martin 

Lászlóné 

5   Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség munkájában 

történő részvétel, 

hangszerkarbantartás 

megszervezése. Értekezleteken 

való részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások, tanszaki 

hangversenyekre való felkészítés. 

A tagozat versenyeinek 

megszervezése. A szakmai 

versenyekre való felkészítés, a 

versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 
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126. Rózsafi 

Gergely 

17   Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség munkájában 

történő részvétel, 

hangszerkarbantartás 

megszervezése. Értekezleteken 

való részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások, tanszaki 

hangversenyekre való felkészítés. 

A tagozat versenyeinek 

megszervezése. A szakmai 

versenyekre való felkészítés, a 

versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 

127. Sára Erika 26 mk. vezető (2 óra 

kedvezmény) 

 Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség munkájában 

történő részvétel, 

hangszerkarbantartás 

megszervezése. Értekezleteken 

való részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások, tanszaki 

hangversenyekre való felkészítés. 

A tagozat versenyeinek 

megszervezése. A szakmai 

versenyekre való felkészítés, a 

versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 
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128. Dr. 

Szelierné 

Czina 

Györgyi 

4  ig. Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség munkájában 

történő részvétel, 

hangszerkarbantartás 

megszervezése. Értekezleteken 

való részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások, tanszaki 

hangversenyekre való felkészítés. 

A tagozat versenyeinek 

megszervezése. A szakmai 

versenyekre való felkészítés, a 

versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 

129. Szőke 

Brandó 

24   Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség munkájában 

történő részvétel, 

hangszerkarbantartás 

megszervezése. Értekezleteken 

való részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások, tanszaki 

hangversenyekre való felkészítés. 

A tagozat versenyeinek 

megszervezése. A szakmai 

versenyekre való felkészítés, a 

versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 
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130. Szuprics 

Edit 

24   Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség munkájában 

történő részvétel, 

hangszerkarbantartás 

megszervezése. Értekezleteken 

való részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások, tanszaki 

hangversenyekre való felkészítés. 

A tagozat versenyeinek 

megszervezése. A szakmai 

versenyekre való felkészítés, a 

versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 

131. Takácsné 

Alexa 

Margit 

24   Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség munkájában 

történő részvétel, 

hangszerkarbantartás 

megszervezése. Értekezleteken 

való részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások, tanszaki 

hangversenyekre való felkészítés. 

A tagozat versenyeinek 

megszervezése. A szakmai 

versenyekre való felkészítés, a 

versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 
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132. Tari 

Gergely 

24   Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség munkájában 

történő részvétel, 

hangszerkarbantartás 

megszervezése. Értekezleteken 

való részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások, tanszaki 

hangversenyekre való felkészítés. 

A tagozat versenyeinek 

megszervezése. A szakmai 

versenyekre való felkészítés, a 

versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 

133. Kéméndiné 

Simon 

Krisztina 

26 mk. vezető (2 óra 

kedvezmény) 

 Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség munkájában 

történő részvétel. Munkaközösség 

vezetés, dokumentum fotózás, 

kiállítások szervezése és 

rendezése. Értekezleteken való 

részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások. A tagozat 

kiállításainak megszervezése. A 

szakmai versenyekre való 

felkészítés, a versenyre való 

utazás megszervezése és 

utaztatás. 
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134. Keményffy 

Gábor 

12   Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség munkájában 

történő részvétel. Munkaközösség 

vezetés, dokumentum fotózás, 

kiállítások szervezése és 

rendezése. Értekezleteken való 

részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások. A tagozat 

kiállításainak megszervezése. A 

szakmai versenyekre való 

felkészítés, a versenyre való 

utazás megszervezése és 

utaztatás. 

135. Papp Anita 26 mk. vezető (2 óra 

kedvezmény) 

 Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség vezetése. 

Értekezleteken való részvétel, 

tehetséggondozás, egyéni 

felzárkóztató foglalkozások, 

tanszaki bemutatókra való 

felkészítés. A tagozat 

versenyeinek megszervezése. 

Vizsgákra való felkészítés, 

koreográfia készítés, a megfelelő 

zene kiválasztása, jelmeztervezés, 

a megfelelő anyag kiválasztása és 

beszerzése  és elkészítésének 

szervezése. Pályára, szakmai 

versenyekre való felkészítés. A 

szakmai versenyekre való 

felkészítés, a versenyre való 

utazás megszervezése és 

utaztatás. Szakmai kurzusok 

szervezése. 



34 / 198 

136. Dr. Papp 

Judit 

26   Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség vezetése. 

Értekezleteken való részvétel, 

tehetséggondozás, egyéni 

felzárkóztató foglalkozások, 

tanszaki bemutatókra való 

felkészítés. A tagozat 

versenyeinek megszervezése. 

Vizsgákra való felkészítés, 

koreográfia készítés, a megfelelő 

zene kiválasztása, jelmeztervezés, 

a megfelelő anyag kiválasztása és 

beszerzése  és elkészítésének 

szervezése. Pályára, szakmai 

versenyekre való felkészítés. A 

szakmai versenyekre való 

felkészítés, a versenyre való 

utazás megszervezése és 

utaztatás. Szakmai kurzusok 

szervezése. 

137. Pronicseva 

Galina 

24   Eseti helyettesítés, foglalkozások, 

tanítási órák előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai mun-

kaközösség munkájában történő 

részvétel. Értekezleteken való 

részvétel, tanszaki bemutatókra 

való felkészítés.  A klasszikus ba-

lett oktatásához megfelelő zene 

kiválasztása. A szakmai verse-

nyekre való felkészítés, a ver-

senyre való utazás megszervezése 

és utaztatás.  
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138. Radics 

Hajnalka 

24   Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői értekezlet. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti helyettesítés, 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése. Iskolai 

rendezvényeken való megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség vezetése. 

Értekezleteken való részvétel, 

tehetséggondozás, egyéni 

felzárkóztató foglalkozások, 

tanszaki bemutatókra való 

felkészítés. A tagozat 

versenyeinek megszervezése. 

Vizsgákra való felkészítés, 

koreográfia készítés, a megfelelő 

zene kiválasztása, jelmeztervezés, 

a megfelelő anyag kiválasztása és 

beszerzése  és elkészítésének 

szervezése. Pályára, szakmai 

versenyekre való felkészítés. A 

szakmai versenyekre való 

felkészítés, a versenyre való 

utazás megszervezése és 

utaztatás. Szakmai kurzusok 

szervezése. 

139. Tandiné 

Mosgai 

Andrea 

8  ig.h. Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői 

értekezlet. A gyermek- és 

ifjúságvédelemmel 

összefüggő feladatok 

végrehajtása, eseti 

helyettesítés, foglalkozások, 

tanítási órák előkészítése. 

Iskolai rendezvényeken való 

megjelenés, a nevelőtestület, 

a szakmai munkaközösség 

vezetése. Értekezleteken való 

részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások, tanszaki 

bemutatókra való felkészítés. 

A tagozat versenyeinek 

megszervezése. Vizsgákra 

való felkészítés, koreográfia 

készítés, a megfelelő zene 

kiválasztása, jelmeztervezés, 

a megfelelő anyag 

kiválasztása és beszerzése  és 

elkészítésének szervezése. 

Pályára, szakmai versenyekre 

való felkészítés. A szakmai 

versenyekre való felkészítés, 

a versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok 

szervezése. 
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140. Kovács-

Werczel 

Karolina 

8    

141. Lencsés 

Károly 

8    

      

142. Aporfi 

Ágnes 

24  német nyelv 

munkacsoport 

- a tanítási órák előkészítése, dol-

gozatjavítás 

- a német anyanyelvű önkéntes 

munkájának irányítása 

- eseti helyettesítés 

- adminisztrációs tevékenység  

- pályázat írása, megvalósításban 

való részvétel 

- nyílt nap szervezése 

- kirándulás szervezése 

- kisérettségi, próbaérettségi  

- DSD próbavizsga 

- ügyelet 

- fogadóóra 

-PR tevékenység (német 

nemzetiségi nyelv) 

-intézményegységi önértékelés 

lebonyolításában részvétel 

143. Balogh 

Hajnalka  

27 

 

Osztályfőnök (11. b), 

DÖK segítő (3 óra kedvez-

mény) 

 - osztályfőnöki munkával össze-

függő tevékenység 

- szülőkkel történő kapcsolattar-

tás, szülői értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- dolgozatjavítás 

- eseti helyettesítések ellátása 

- ügyviteli, adminisztrációs tevé-

kenység  

- kisérettségi  

- ügyelet 

- a 10. évfolyam kompetenciamé-

résének technikai előkészítése 

-intézményegységi önértékelés 

technikai lebonyolításában 

részvétel 

144. Bánáti 

Enikő 

25 osztályfőnök (10.b) (2 

óra kedvezmény) 

 - osztályfőnöki munkával össze-

függő tevékenység 

- szülőkkel történő kapcsolattar-

tás, szülői értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- dolgozatjavítás 

- eseti helyettesítések ellátása 

- angol nyelv előkészítő foglalko-

zás 8. osztályosoknak 

- adminisztrációs tevékenység 

- OKTV-re készítés 

- ügyelet 

145. Bender 

Ágnes 

25 osztályfőnök (10.a) (2 

óra kedvezmény) 

Erasmus pro-

jektfelelős 

- osztályfőnöki munkával össze-

függő tevékenység 

- a tanítási órák előkészítése 

- szülőkkel történő kapcsolattar-

tás, szülői értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- dolgozatjavítás 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  
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- angol nyelv előkészítő foglalko-

zás 8. osztályosoknak 

 

- PR tevékenység 

- pályázat írása, megvalósítása 

- Coménius projekt szervezése 

- kapcsolattartás a két általános is-

kolával 

- kapcsolattartás az American 

Cornerrel 

- kapcsolattartás a kéttannyelvű 

iskolákkal 

- nyílt nap szervezése 

- szakszervezeti vez. tevékenység 

- ügyelet 

146. Benkőné 

Bayer 

Anikó 

28  osztályfőnök (11.a), 

munkaközösségvezető (4 

óra kedvezmény) 

 - osztályfőnöki munkával össze-

függő tevékenység 

- munkaközösség-vezetés 

- szülőkkel történő kapcsolattar-

tás, szülői értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- angol nyelv előkészítő foglalko-

zás 8. osztályosoknak 

 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

- Coménius projekt szervezése 

- egészségnevelési -dohányzás el-

leni program összefogása 

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

147. Bóna 

Gézáné 

Maksay 

Mária  

18 

 

osztályfőnök (12.c) szaktanácsadó - szaktanácsadói feladatok 

- osztályfőnöki munkával össze-

függő tevékenység 

- szülőkkel történő kapcsolattar-

tás, szülői értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

- kisérettségi szervezése, lebonyo-

lítása 

- osztályozóvizsga szervezése, le-

bonyolítása 

- Nyílt Nap szervezése 

- emelt szintű vizsgára felkészítés 

- részvétel projektnap szervezésé-

ben 

- ügyelet 

- PR tevékenység 

--intézményegységi önértékelés 

lebonyolításában  részvétel 

148. Erdélyi 

Krisztina 

28 

 

osztályfőnök, munka-

közösségvezető (4 óra 

kedvezmény) 

 - osztályfőnöki munkával össze-

függő tevékenység 

- munkaközösség-vezetés 

- szülőkkel történő kapcsolattar-

tás, szülői értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység 
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- angol nyelv előkészítő foglalko-

zás 8. osztályosoknak 

- kapcsolattartás a két általános is-

kolával 

- kapcsolattartás az American 

Cornerrel 

- kapcsolattartás a kéttannyelvű 

iskolákkal 

- nyílt nap szervezése 

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

-Erasmus pályázat felelőse 

149. Futó József 

Attila 

22  Áttanítás a 2. sz. Ál-

talános Iskolába (9 

óra) 

 

-a tanítási órák előkészítése 

- szülőkkel történő kapcsolattar-

tás, szülői értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai munkakö-

zösség munkájában 

- dolgozatjavítás 

- adminisztrációs tevékenység  

- folyosók, tantermek esztétikus 

díszítése 

- ügyelet 

 

150. Gergelyné 

Hideg 

Katalin 

24 

 

osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

(9.c) 

 -- osztályfőnöki munkával össze-

függő tevékenység 

 a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai munkakö-

zösség munkájában 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

- magántanuló felkészítése, vizs-

gáztatása  

- fogadóóra 

- ügyelet 

151. Gosztolya 

József 

18  szaktanácsadó - a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai munkakö-

zösség munkájában 

- adminisztrációs tevékenység  

- edzéstervek készítése 

- versenyekre felkészítés 

- sporteseményekre mozgósítás, 

kíséret 

- házibajnokság, sportdélután 

szervezése 

- ügyelet 

- fogadóóra 

 

152. Horváth 

Éva Andrea 

22  PTE 

partnerintézmény 

kapcsolattartó 

mentortanár 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység 

- színházlátogatások szervezése  

- dolgozatjavítás 

- felmentett/ SNI-s tanuló felelte-

tése  

 -  kisérettségi javítása 

- próbaérettségi (12. évf.) javítása 

- ügyelet 

 - Ünnepi műsorainkra felkészítés 
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153. Jani Péter 25  Áttanítás a 1. sz. Ál-

talános Iskolába (6 

óra) 

 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai munkakö-

zösség munkájában 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

- fogadóóra (az általános iskolá-

ban is) 

 

154. Jéhnné 

Csók Ildikó 

26 

 

osztályfőnök (12.a), 

munkaközösségvezető 

(4 óra kedvezmény) 

PTE 

partnerintézmény 

kapcsolattartó 

mentortanár 

- osztályfőnöki munkával össze-

függő tevékenység 

- szülőkkel történő kapcsolattar-

tás, szülői értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

- munkaközösség-vezetés-  

- kiscsoportos szaktárgyi előké-

szítő angolul  

- dolgozatjavítás 

- angol nyelvű tananyag készítése 

- ügyelet 

-versenyfelkészítés 

 

155. Kifor 

Gabriella 

24  Öko 

munkacsoport vezető 

ÖKO program szervezése, a kör-

nyezeti nevelés összefogása 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

- részvétel a szakmai munkakö-

zösség munkájában 

- dolgozatjavítás 

- kisérettségi 

- angol nyelvű tananyag készítése 

- fogadóóra 

- ügyelet 

156. Klencsár 

Dezsőné 

23  PTE 

partnerintézmény 

kapcsolattartó 

mentortanár 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

- részvétel a szakmai munkakö-

zösség munkájában 

- testnevelés felmentések keze-

lése, a védőnővel a kapcsolat tar-

tása 

- dolgozatjavítás 

- emelt érettségire felkészítés (el-

mélet) 

- versenyre készítés, szervezés, 

kísérés 

- iskolai rendezvényeken részvé-

tel 

- fogadó óra 

- ügyelet 

157. Füke Lász-

lóné Walter 

Mária 

18  szaktanácsadó 

 

Áttanítás az 1. sz. 

Általános Iskolába 

(4,5 óra) 

 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai munkakö-

zösség munkájában, ---tehetség-

gondozás 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

- fogadóóra 
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158. Lantos Ju-

dit 

20  gyakornok - a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

- részvétel a szakmai munkakö-

zösség munkájában9- testnevelés 

felmentések kezelése, a védőnő-

vel a kapcsolat tartása 

- versenyre készítés, szervezés, 

kísérés 

- iskolai rendezvényeken részvé-

tel 

- fogadó óra 

- ügyelet 

 

159. Lieberné 

Éliás Ágnes  

23   - a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai munkakö-

zösség munkájában, tehetséggon-

dozás 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

- fogadóóra 

160. Lovász 

Ágnes 

Benáta 

26 

 

osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 - osztályfőnöki munkával össze-

függő tevékenység 

- szülőkkel történő kapcsolattar-

tás, szülői értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése, dol-

gozatjavítás 

- eseti helyettesítés 

- adminisztrációs tevékenység  

- pályázat írása, megvalósításban 

való részvétel 

- németl nyelv előkészítő foglal-

kozás 8. osztályosoknak 

- kirándulás szervezése 

- kisérettségi, próbaérettségi 

 -A DSD-re felkészítőprogram 

koordinálása 

- DSD próbavizsga 

- ügyelet 

- PR tevékenység (német 

nemzetiségi nyelv) 

- ügyelet 

161. Merzay 

Katalin  

22  könyvtárostanár 

könyvtári órák 

tartása, nyitva tartás 

Áttanítás az 2. sz. 

Általános Iskolába 

(6 óra) 

 

- tankönyvrendeléssel kapcsolatos 

feladatok (tankönyvfelelős) 

-  szabadidő szervezése 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

- részvétel a szakmai munkakö-

zösség munkájában 

- dolgozatjavítás 

- ügyelet az aulában 

- fogadóóra 

162. Mezei Adél 27 

 

osztályfőnök (10.c) 

munkaközösség-vezető (4 

óra kedvezmény) 

Kelet c. 

folyóiratunk 

szerkesztése-

foglalkozás 

- osztályfőnöki munkával össze-

függő tevékenység 

- munkaközösség-vezetés 

- szülőkkel történő kapcsolattar-

tás, szülői értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 
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- adminisztrációs tevékenység  

-a Kelet szerkesztésének irányí-

tása 

- dolgozatjavítás 

- színházlátogatás szervezése, kí-

séret 

- kisérettségik, próbaérettségik 

- ügyelet 

163. Minárik 

Tamás  

6 intézményegység-

vezetőhelyettes 

 - anyanyelv előkészítő 

foglalkozás 8. osztályosoknak 

164. Ritter Jó-

zsefné      

22   - a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai munkakö-

zösség munkájában, tehetséggon-

dozás 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

- fogadóóra 

- ügyelet 

165. Pék 

Mónika 

26 

 

osztályfőnök (2 óra ked-

vezmény) 

(9.a) 

 - osztályfőnöki munkával össze-

függő tevékenység 

- munkaközösség-vezetés 

- szülőkkel történő kapcsolattar-

tás, szülői értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

- angol nyelv előkészítő foglalko-

zás 8. osztályosoknak 

 

- Coménius projekt szervezése 

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

166. Pintér 

László  

4 intézményvezetőhelyettes   

167. Pintérné 

Zsigmond 

Katalin 

22   -tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység 

- tehetséggondozás, pályázatírás, 

pályázat megvalósítása 

- dolgozatjavítás 

- országos szakmai munkaközös-

ség tagja 

- kapcsolattartás külföldi partne-

rekkel és az Institut franciais-vel 

-tananyagkészítés 

- ügyelet 

- fogadóóra 

- IKT összefogó 

- közösségi szolgálat szervezése, 

adminisztrálása 

--intézményegységi önértékelés  

lebonyolításában részvétel 

168. Posta 

Györgyné 

23   - a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai munkakö-

zösség munkájában, tehetséggon-

dozás 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 
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- fogadóóra 

- ügyelet 

169. Tislerics 

László 

26 osztályfőnök (12.b), 

munkaközösségvezető (4 

óra kedvezmény) 

 -munkaközösség-vezetés 

-tehetséggondozás 

 osztályfőnöki munkával össze-

függő tevékenység 

- szülőkkel történő kapcsolattar-

tás, szülői értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- matematika előkészítő foglalko-

zás 8. osztályosoknak 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

-ügyelet 

170. Gál Ibolya 20  gyakornok - a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai munkakö-

zösség munkájában, tehetséggon-

dozás 

- adminisztrációs tevékenység  

- angol nyelv előkészítő foglalko-

zás 8. osztályosoknak 

 

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

- fogadóóra 

- ügyelet 

171. Ulrich 

Magdolna  

6 intézményegység-

vezető 

  

172. Wesley 

Benedict 

Paines 

24  Áttanítás az 1. sz. 

Általános isko-

lába(4óra) 

 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai munkakö-

zösség munkájában, tehetséggon-

dozás 

- adminisztrációs tevékenység  

- angol nyelv előkészítő foglalko-

zás 8. osztályosoknak 

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

- fogadóóra 

173. Zecher Éva 22   - havi  rendezvények számító-

gépre vitelének irányítása 

- ifjúságvédelmi munka segítése 

- PR tevékenység 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai munkakö-

zösség munkájában 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

vizsgáztatása 

- pályázat megvalósítása 

- nyílt nap szervezése 

- német nyelvű színház, moziláto-

gatások koordinálása 

- kisérettségi, próbaérettségi 

- kirándulás, utazás szervezése 

- ügyelet 

-fogadóóra- 

-pályaorientációs tevékenység 

174. Zombori 

Judit 

TT    
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175. Józsa János 2    

      

176. Balázsi 

Beáta 

30 csoportvezető nevelő 

(2 óra kedvezmény) 

 Ped. felügyelet, 

felkészülés 

177. Bäckerné 

Tassy 

Ildikó 

10 Intézményegységvezet

ő-helyettes (2016.10.17-

étől) 

Intézményi 

önértékelési csoport 

vezetése, MIBI 

csoport vezetése 

 

178. Bóna Géza 30 csoportvezető nevelő 

(2 óra kedvezmény) 

Fegyelmi 

bizottság elnöke 

Ped. felügyelet 

179. Csetényi 

Sándor   

10 Intézményegység-

vezető 

  

180. Egressy 

Sándor 

30 csoportvezető nevelő 

(2 óra kedvezmény) 

Környezetnevelé

si program 

irányítása,  

Ped. felügyelet, 

Közösségi élet fejlesztése 

181. Hofecker 

Éva Dóra 

(2016.10.1-

jétől) 

30 Csoportvezető nevelő 

(2 óra kedvezmény) 

(2016.10.1-jétől) 

gyak Felkészülés,  

Ped. felügyelet 

182. Hoffmann 

Zsolt 

30 csoportvezető nevelő 

(2 óra kedvezmény) 

Erkölcsi és 

hazafias nevelés 

tevékenység 

irányítása, 

önértékelési csop. 

tagja 

Intézményi önértékelés, 

intézményi dokumentumok 

készítése, közösségi élet 

fejlesztése 

183. Horváth 

Istvánné 

15   Ped. felügyelet 

184. Horváth 

Ibolya Judit 

15 Csoportvezető nevelő 

(1 óra kedvezmény) 

 Ped. felügyelet 

185. Mosgainé 

Rideg 

Gyöngyi 

14 KT tag  Ped. felügyelet 

186. Mosonyi 

Szilvia 

TT    

187. Őri Márta 30 csoportvezető nevelő 

(2 óra kedvezmény) 

 Ped. felügyelet, felkészülés 

188. Sajabó 

Helga 

24 csoportvezető nevelő 

(2 óra kedvezmény) 

80% Ped. felügyelet 

189. Simaráné 

Kertész 

Zita 

30 csoportvezető nevelő 

(2 óra kedvezmény) 

Egészségnevelés

i   program 

irányítása 

Ped.felügyelet, 

egészségnevelési program 

irányítása 

190. Szilágyi 

Zoltán 

24 csoportvezető nevelő, 

mk.vezető, IT tag (1 óra 

kedvezmény) 

Kollégium 

sportéletének 

irányítása, 

önértékelési 

csop.tagja 

Intézményi önértékelés 

191. Végh 

Csaba 

(2016.10.1

7-étől) 

30 Csoportvezető neve lő 

(2016.10.17-étől) (2 

óra kedvezmény) 

gyak Felkészülés,  

Ped. felügyelet 

192. Vukman 

Tibor 

30 csoportvezető nevelő, 

DT segítő tanár (3 óra 

kedvezmény) 

Önértékelési 

csop.tagja 

Ped. felügyelet 

TT: tartósan távol 



44 / 198 

1.2.2 A pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben 

közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja 

Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

1. Borsa Jolán matematika kedd 

2. Csetényi Sándor kollégiumi szakterület csütörtök 

3. Odrobina Brigitta tanító csütörtök 

4. Sokácz Ágnes tanító csütörtök 

5. Szélig Terézia tanító péntek 

6. Szilágyi Zoltán kollégiumi szakterület kedd 

7. Takács Éva Judit angol nyelv csütörtök 

8. Ritter Attiláné tanító csütörtök 

9. Wágner István testnevelés péntek 

10. Jancsula Dezső történelem csütörtök 

11. 
Dr. Szelierné Czina 

Györgyi 
alapfokú művészetoktatás-zene kedd 

1.2.3 Szaktanácsadó pedagógusok névsora, szabadnapja (ha mesterpedagógus) 

Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

1. Bóna Gézáné Maksay Mária Erkölcstan, etika csütörtök 

2. Gosztolya József Testnevelés és sport csütörtök 

3. Liszt Antal tanító szerda 

4. Odrobina Zoltán történelem szerda 

5. Fükéné Walter Mária 

Kémia-természetismeret;  

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók-

tehetséggondozása 

szerda 

6. Bender Ágnes Angol nyelv tantárgygondozó  

7. Minárik Tamás 
Magyar nyelv és irodalom 

tantárgygondozó 
 

8. Jéhnné Csók Ildikó Matematika tantárgygondozó  

1.2.4 A 2016. évben  minősítendő pedagógusok 

Ssz. Név Fokozat 

1. Horváth Éva Andrea (Gimnázium) Mesterpedagógus 

2. Jéhnné Csók Ildikó (Gimnázium) Mesterpedagógus 
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1.2.5 A 2017. évben  minősítendő pedagógusok 

Ssz. Név Fokozat 

1. Lantos Judit (Gimnázium) Pedagógus I. 

2. Iván Katalin Pedagógus II. 

3. Kéméndiné Simon Kriszta Pedagógus II. 

4. Martin Lászlóné Pedagógus II. 

5. Pronicseva Galina Pedagógus II. 

6. 
Szőke Brandó 

Pedagógus II. 

 

   

1.2.6 A tanfelügyeletben érintett vezetők 

Név 

Dr. Szelierné Czina Györgyi  

Szélig Terézia  

 

1.3 Vezetők heti ügyeleti rendje 

A feladatmegosztást részletesen az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.  

A vezetők intézményben tartózkodásának általános rendje 

 

      Medgyesi Antal 

mb. intézményvezető 

Pintér László 

intézményvezető -helyettes  

Hétfő 745 - 1600 745 - 1600 

Kedd 745 - 1600  745 - 1600  

Szerda 745 - 1600 745 - 1600 

Csütörtök 745 - 1600 745 - 1600 

Péntek 745 – 1430 745 – 1430 

  

 

Intézményegység- és tagintézmény vezetők 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Odrobina Zoltán 7:30-17:00 7:30-16:00 OH 7:30-12:00 7:30-16:00 

Medgyesi Antal 745 - 1600   745 - 1600  745 - 1600  745 - 1600 745 – 1430 

Szélig Terézia 730 - 1600 830 - 1600 730 - 1600 830 - 1600 OH 

Ulrich Magdolna 745-1600 730-14 730-1430 715-14 11-1430 

Dr. Szelierné Czina Györgyi 11-18.00 OH 8.00-16.00 11-18.00 9-12 

Csetényi Sándor 11 - 19 13 - 19 13 - 19 OH 9 - 15 

 

 



 

 

1.4 Az intézmény tanulói adatai  

Feladatel-

látás 

osztály/ 

csoport-

szám 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-ke-

dési, tanu-

lási és ma-

gatar-tási 

zavarok-

kal küzdő 

tanulók 

(BTM) 

ma-

gán-

tanuló 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész na-

pos ne-

velés-ok-

tatás-

ban részt 

vevő ta-

nulók 

létszáma 

alsó tagozat 27 676 32 41 3 30 10 676 

felső 

tagozat 
25 609 28 78 7 27 6 0 

gimnázium 12 358 24 22 5 11 3 0 

művészeti 

iskola 
51 10 - 0 0 4 3 0 

kollégium 12 260 8 7  51 36 0 

Összesen 127 1913 92 148 15 123 58 676 

 

1.5 Tárgyi feltételek 

Az intézmény a törvényben előírt oktató nevelő munkájához az önkormányzat fenntartásában lévő Apác-

zai Óvoda, és Általános Művelődési Központ alábbi tereit használja:  

A teret adó intézményegység Időpont/időtartam 

Sportegység 1-es Iskola, 2-es Iskola, Gimnázium: 700-1600 

órarend szerint 

Pogány: szerda 4. óra 

 

Kollégium: 1900-2100 

    Sportcsarnok: H 2000-2100 

                           Sz 2000-2100 (1/3 rész) 

                           Cs 2000-2100 (2/3 rész) 

     Uszoda: H 1900-2000 

     Konditerem: H, Sz, P 1900-2100 

                          K, Cs 2000-2100  
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Könyvtár 

 

1. Sz Iskola: külön órarend és megállapodás 

szerint 

Pogány: havi rendszerességgel előre egyezte-

tett időpontban 

 

Művelődési ház 

 

1. Sz. Iskola: Balett terem, Néptánc terem, , 

színházterem, aula, Órarend szerint. 

Pogány: Alkalomszerűen, programok függvé-

nyében előre egyeztetett időpontban 

Művészeti: balett terem- heti 18 órában 

 

 

 

A belső terek használatának jellemzői  

 A teret használó 

intézményegység 

A használt tér tulaj-

donosa 

A használt termek száma, meg-

nevezése 

Megállapodás 

(I/N) 

1. Sz. Ált. Iskola Kollégium 2 tanuló I 

 Művészeti Iskola 2 táncterem I 

 2.Sz.Iskola 23,25/2, 26,27,28,29,30, 22, I 

    

2. Sz. Ált. Iskola    

    

Kollégium    

Gimnázium    

Művészeti Iskola I.számú Ált. Iskola ének-zene (20-as számú) terem 

használata heti 13 órában 

N 

Pogányi Iskola Pécs Városi Önkor-

mányzat 
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Hiányzó, és a tanév során pótolandó tárgyi és személyi feltételek 

 A fenntartót érintő feltételek A működtetőt érintő feltételek 

1. Sz. Általános 

Iskola 

3 pedagógiai asszisztens, szemléltető 

eszközök pótlása, anyagok rajz okta-

táshoz (festék, papír, karton, agyag, 

tűzzománc alapanyagok, ragasztó, 

stb.) 

10 háromlábú műhelyszék MB-031, 

az EH karbantartási terv szerinti javí-

tások, felújítások, informatikai alkat-

részek, , munkaeszközök pótlása, öt-

vonalas tábla 

2. Sz. Általános 

Iskola 

  

Pogány Iskola Az előtér meleg burkolattal történő 

ellátása vagy nagyméretű szőnyeg 

biztosítása a testnevelés órák ellátásá-

hoz, mozgásfejlesztés 

megvalósításához. 

 

Az iskola takarítása 

 

Gimnázium 4 projektor, 4 interaktív tábla,  interak-

tív tábla tollak, 4 db laptop a munka-

közösségeknek, internet sávszélesség 

növelése 

Fali térképek: A Föld a II. világhá-

ború után (DUO), A nagy földrajzi fel-

fedezések + reneszánsz és humaniz-

mus, Az ókori Kelet (DUO), Magyar-

ország a XI-XII. században, Magyar-

ország a XIII. században, Magyaror-

szág 1606-1711-ig,  Reformáció és el-

lenreformáció Európában. 

Kétnyelvű szótár (angol, német, fran-

cia) – tíz-tíz nyelvenként 

Az új érettségi mintafeladatai (angol, 

német, francia) – 10-10-10 példány-

ban 

Négy darab jó minőségű CD lejátszó- 

közép és emelt szintű érettségik biz-

tonságos lebonyolításához, évközi 

szakmai munkához. 

Helyesírási Szótárok 

 

projektor égők 

Kollégium II. Helyiségek bútorzata és egyéb be-

rendezési tárgyak 

1. Tanulószoba 

- 30 db tanulószék 

7. Hálószoba 

- tükör 52 db 

- éjjeli lámpa 210 db 

- cipősszekrény 30 db 

- éjjeli szekrény 135 db 

- ágynemű garnitúra 80 db 

- ágyneműhuzat garnitúra 200 db 

Selejtezésre vár: 60 db heverő 

A kollégiumi szobák beépített szek-

rényajtóinak javítása, mázolása 

Szobák, irodák ablakainak szigete-

lése 

Liftek mázolása 

Galambok elleni védelem kialakítása 
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30 db sötétítő és 30 db csipkefüggöny 

beszerzése (mosatáskor elszakadtak, 

szétmállottak) 

Nevelőtanári szoba: 

- 1 db íróasztal 

- 1 db szék 

- 3 db laptop 

Intézményegység-vezetői és - helyet-

tesi iroda: 

- 2 db irodai forgószék 

2 db futball labda 

Művészeti Is-

kola  

heti 4 órában korrepetítor alkalma-

zása, 3 db. cselló és 2 db szaxofon  vá-

sárlása 

 

2. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

Intézményi és intézményegységi céljaink forrásai a következők:  

 

 A pedagógiai programunkban megfogalmazott nevelési célok operacionalizálása 

 Az előző évi beszámoló fejlesztendő területeiből eredő célok 

 A tanév országos rendjében meghatározott kiemelt területekből az intézményi feladatokra 

jellemző célok 

 A Pécsi Tankerületi Központ által meghatározott célkitűzések intézményünket érintő elemei 

 

2.1 Célok 

 

 Az intézmény működése feleljen meg a jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

 A szakértők és a szaktanácsadók bevonásával valósuljon meg a vezetői tanfelügyeletre és a 

minősítésre való eredményes felkészülés, felkészítés  

 A pedagógiai munka belső szakmai dokumentumai (tanmenetek, tematikus tervek, óratervek) 

tükrözzék a kerettantervi előírásokat. 

 Készüljenek el a tanév rendjében megnevezett mérések nyomán a helyi intézkedési és 

beavatkozási tervek. 

 Folytatódjon az intézmény tehetségazonosító komplex rendszere, a tehetségazonosítás és a 

nyomonkövetés. 

  Működjenek továbbra is eredményesen a tehetséggondozás terén elindított fejlesztések és 

tehetségműhelyek. 

 Működjenek az óvodaiskola újraindításával összefüggő szakmai programok újabb kollégák 

bekapcsolásával. 

 Valamennyi dolgozó ismerje meg a rájuk vonatkozó jogszabályi változásokat, különösen a 

pedagógus előmeneteli rendszerrel és a minősítéssel kapcsolatos előírásokat, valamint a 

kerettantervi előírások változásait. 
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 Működjön a többi intézményegység bevonásával a környezeti nevelés terén a módosított  

Kukkan-Tó program. 

 Tovább fejlődjön az ÖKO-iskola modell, újabb egységek legyenek örökös ÖKo-cím bitokosai. 

 Működjön tovább az Interprofesszionális Team a pedagógusok aktívabb bevonásával. 

 
 

Intézményegységi/tagintézményi célok:  

1.  Sz. Általános Iskola 

 Az intézmény működése feleljen meg a jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

 Folytatódjék az intézményi önértékelés a tanévre lebontott programja. Az intézményi önér-

tékelés működő gyakorlatának kialakítása az intézményegységben 

 A szakértők és a szaktanácsadók bevonásával valósuljon meg a tanfelügyeletre és a minősí-

tésre való eredményes felkészülés, felkészítés. (jelentkező esetén 

 A pedagógiai munka belső szakmai dokumentumai (tanmenetek, tematikus tervek, óratervek) 

tükrözzék a kerettantervi előírásokat. 

 Iskolai hagyományaink, tervezett rendezvényeink magas színvonalon valósuljanak meg. 

 Készüljenek el a tanév rendjében megnevezett mérések nyomán a helyi intézkedési és be-

avatkozási tervek. (Munkaközösségek munkaterveiben, iskolai szinten.) 

 Folytatódjon az intézmény tehetségazonosító komplex rendszere, a tehetségazonosítás és a 

nyomonkövetés. A negyedik évfolyamos tanulóink tehetségazonosítása, az ötödik évfolya-

mos tanulóink nyomonkövetése és különböző tehetséggondozó programokra történő irányí-

tása. 

  Működjenek továbbra is eredményesen a tehetséggondozás terén elindított fejlesztések és 

tehetségműhelyek. (ÉlményMűhely-KutatóDiák) 

 Működjenek az óvodaiskolaműködtetésével összefüggő szakmai programok, újabb kollégák 

bekapcsolásával.  

 Valamennyi dolgozó ismerje meg a rájuk vonatkozó jogszabályi változásokat, különösen a 

pedagógus előmeneteli rendszerrel és a minősítéssel kapcsolatos előírásokat, valamint a ke-

rettantervi előírások változásait. 

 Tovább fejlődjön az ÖKO-iskola modell, az intézményegység pályázzon az örökös ÖKO-

Iskola címre. 

 Nyertes pályázataink („Lépj” Ökoiskolai pályázat, Határtalanul stb.) sikeres megvalósítása. 

 Az angol két tannyelvű országos mérés sikeres teljesítése, a megadott kritériumok alapján. 

 Az első nyelvet tanulók országos mérésének sikeres teljesítése angol és német nyelvből 6. és 

8. évfolyamokon. 

 Felkészülés az országos eszköztudás mérésre a kidolgozott kompetencia stratégiánk alapján. 
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 Az iskolai esélyegyenlőségi program megvalósítása, a felzárkóztatás, tehetséggondozás le-

hetőségeinek javítása osztályszinten is. 

 Hagyományos iskolai rendezvényeink sikeres lebonyolítása (házi versenyek, vetélkedők, 

kulturális programok, nyelvi – és sportprogramok, tehetséggondozó programok, erdei iskola, 

táborok). 

 Az intézményegység lehetőleg minél nagyobb mértékben kapcsolódjon be az intézményi kö-

zös programokba. 

 Külső szakmai partnerkapcsolataink ápolása és lehetőség szerinti bővítése. ( a partnerlista 

frissítése) 

 Iskolai házirendünk felülvizsgálata a nevelőtestület, a szülői szervezet és a Diákképviselet 

bevonásával. 

 Iskolai SWOT analízis segítségével iskolai jövőképünk kialakítása. 

 Tanulók fizikai állapot felmérésének elvégzése,a mérésekkel megbízott kolléga felkészítése 

továbbképzésen, a szülők tájékoztatása a mérésekről. 

 Továbbképzési tervünk és beiskolázási programunk megvalósítása a lehetőségek függvényé-

ben    

 Gyermek-és ifjúságvédelem feladatainak ellátása az intézményi családgondozó, az intézmé-

nyi pszichológus szakmai munkájának felhasználásával. 

 Részvétel a fenntartható fejlődés témahéten 

 Iskolai „Róma” témahét megszervezése a humán munkaközösség segítségével 

 A megyei és az országos német nemzetiségi népdaléneklési verseny sikeres lebonyolítása 

 

 

2.  Sz. Általános Iskola 

 Tanulóink tanulmányi munkájának javítása 

 Az interaktív tábla használatának kiterjesztése 

 Az iskolaotthonos rendszerben a tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozások 

hatékonyságának biztosítása 

 A tanulók biztonságérzetének növelése 

 Fejlesztés, korrepetálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás hatékonyságának javítása 

 Neveltségi szint, viselkedés kultúra javítása 

 Hatékony beiskolázás 

 Szülők és az iskola közötti kapcsolattartási formák erősítése 

 Mindennapos testnevelés, egészségnevelési program megvalósítása 

 Szorobán népszerűsítése, szakköri program kidolgozása 

 Együttműködés erősítése a intézményegységekkel, kiemelten a Gimnáziummal, az 1. 

Sz. Általános Iskolával, a környező óvodákkal 

 Esélyegyenlőség biztosítása, integrált oktatás, nevelés elősegítése 
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Pogányi Általános Iskola 

 

 Az intézmény működése feleljen meg a jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

 Valamennyi dolgozó ismerje meg a rájuk vonatkozó jogszabályi változásokat, a kerettantervi 

előírások változásait. 

 Eredményes felkészülés a vezetői tanfelügyeletre  . 

 A pedagógiai munka belső szakmai dokumentumai (tanmenetek, tematikus tervek, óratervek) 

tükrözzék a kerettantervi előírásokat. 

 Helyi mérések nyomán  helyi fejlesztési tervek elkészítése (mozgásállapot, Difer, Sindelar). 

 Részvétel az intézményi tehetségazonosító programban, tehetséggondozás, versenyfelkészítés. 

 Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok aktualizálása a PP-ban rögzítettek szerint. 

 Bázisiskolai tevékenységünkhöz kapcsolódó mozgásfejlesztő program megismertetése jó 

gyakorlatként. 

 ÖKO-iskolai program működtetése. 

 Módosított  Kukkan-Tó program működtetése intézményegységek bevonásával 

 Innovatív szemlélet felélesztése, módszertani kultúra fejlesztése 

 Interprofesszionális Teama működtetése a pedagógusok aktívabb bevonásával. 

 

Gimnázium 

 A kerettantervi előírások figyelembe vétele a belső szakmai dokumentumok, helyi tantervek, tanmenetek 

készítésénél 

 Az iskola eredményességi mutatóinak javítása, a tanulók motiváltságának fokozásával 

 A pedagógus előmeneteli rendszerrel és a minősítéssel kapcsolatos előírások megismertetése minden pedagógussal  

 Szakmai kapcsolataink továbbműködtetése az 1. és 2. sz. Általános Iskolával, a Kollégiummal, a Művészeti 

Iskolával, a Művelődési Házzal, a Könyvtárral, a Sportegységgel. 

 Kapcsolataink működtetése a szülőkkel, a felsőoktatási intézményekkel, városunk, megyénk középiskoláival, 

általános iskoláival, egyéb profilunknak megfelelő intézményekkel 

 Pályaorientációt segítő tevékenység kiterjesztése 

 A tanulók tudatos, reális pályaválasztásának segítése 

 Jó osztályközösségek kialakítása 

 A gimnázium PR-jának erősítése 

 A közösségi szolgálat eljárásrend szerinti működtetése 

 Az ÖKO programunk működtetése, új pályázat benyújtása, az ÖKO-iskola cím sikeres megújítása 

 Részvétel a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás, valamint a fenntarthatóság-környezettudatosság témaheteken 

 A munkaközösségek hatékonyabban működjenek együtt az évolyamokon belüli szakmai munka összehangolása 

terén 

 Minél több diák emelt szintű érettségit, illetve nyelvvizsgá(ka)t tegyen 

 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 a 3/2011.(I.26.) NEFMI rendelet szerinti új tanterv- és követelményrendszer alkalmazása  

 a régi – 27/1998.(VI.10.) – tanterv és követelményrendszer párhuzamos, kimenő rendszerben 

történő alkalmazása  
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 a tehetséggondozás további kiemelt működtetése  

 partnerkapcsolataink megőrzése és bővítése  

 kiemelt saját rendezvényeink minőségi megvalósítása  

 az esélyegyenlőség biztosítása  

 az SZMSZ, Pedagógai Program és a Házirend aktualizálása   

 intézményi önértékelés 

 

Kollégium 

 A nyugdíjba menő kollégák feladatainak zökkenőmentes átvétele valósuljon meg. 

 Az új kollégák nevelőtestületbe való sikeres integrálása történjen meg. 

 A munkaközösség szakmai megújítása segítse elő a módszertani kultúránk fejlődését, 

együttműködésünk eredményességét. 

 Készüljünk fel a működtetésben bekövetkező változásokra. 

 Teljesüljön a mérési eredményeken alapuló tervezés és folyamatos fejlesztés. 

 A szülőkkel való együttműködés eredményesebb megvalósítása. 

 Erőteljesebben érvényesüljön a kollégium működése során a fenntarthatóságra és 

környezettudatosságra törekvés elve. 

 Öko-kollégiumi cím sikeres megújítása. 

 A gazdálkodási jogkör bővülésével, felelősségteljes megtervezésével biztosítsuk 

tehetséggondozó programunk működését. 

 A stúdió átgondolt működtetésével tegyük hatékonyabbá a belső információáramlást. 

 A belső és külső együttműködés növelésével váljék hatékonyabbá a kiemelt figyelmet 

igénylő tanulók segítése. 

 

3. A TANÉV HELYI RENDJE  

 

A tanítási év első napja: 2016. szeptember 1. 

 

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

tanulmányi előrehaladásról a tanulót illetve gondviselőjét  2017. január 27-ig tájékoztatjuk a félévi 

értesítő által.    

A tanév utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök) 

a 12. évfolyam esetében: 2016. május 4. 

 

A tanév közös, intézmény által szervezett  nagy rendezvényei 

 

30 éves a gimnázium     2016. 11.18-19. 

Európai Diáksport Nap     2016.09.30. 

Homonnay Botond-emléktorna (labdarúgás) 2017. május 

Fodor Tiborné-emléktorna (röplabda)   

Játssz velünk! Sportolj MÁS-ként!  2016.11.24. 

Apáczai Matematika Kupa    2016.12.02 

SNI országos szépíró verseny megyei döntő 2017. március 

VI. Országos Társastánc Fesztivál   2017.02.11 
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ANK Tehetségnap    2017.03.27. 

Apáczai Szakmai Napok    2017. április 

Zöld Föld Hét      

Kertvárosi Iskolák 2. osztályosainak  

Matematika Versenye     

Úszóverseny a két általános iskolának   

ANK futás       

Jubileumi koncert – 25 éves a Művészeti Iskola 2017.04.27. 

Pedagógusnap       

XX. Apáczai Táncfesztivál    2017.05.13. 

Kollégiumi színjátszó találkozó   2017.04.06. 

Apáczai Matematikaverseny   2017. március - április 

Megyei Német Népdaléneklési Verseny  2017.04.12. 

Országos Német Népdaléneklési Verseny 2017.04.06 

Német Mesevetélkedő 3.-4. évf. számára    . 

 

 

Témahetek 

 Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete (2017. március 6-10.) 

 Digitális témahét (2017. április 3-7.) 

 Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét (2017. április 24-27.) 

 

Az intézményi belső továbbképzési napok:  

 

2016. október 17. Önértékelés 

        A PÉM változásai 

2017. március 10. Jogszabályi változások, mérések 

 

2016/17. évi munkanap áthelyezés: 

2016. október 15., szombat munkanap ( október 31., hétfő pihenőnap) 

 

3.1 A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása  

 

Intézményegység időpont feladat 

1. Sz. Általános Iskola november 18. őszi nevelési értekezlet 

 január 30 félévi értekezlet 

 március 27. tehetségnap 

 április 28  egészségnap (DÖK) 

 június 2. szervezeti kultúra fejlesztése 

   

2. Sz. Általános Iskola 2016. november 18. Nevelési értekezlet 
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 2017. január 30. Félévi értékelő értekezlet 

 2017. március 27.  ANK tehetségnap 

 2017. június 14 Egészségnap 

 2017. június 15. Diákönkormányzati nap 

Gimnázium 2016.09.17. 

2017.0327. 

2017.05.08. 

2017.05.09. 

2017.05.10. 

2017.06.09. 

Túra – DÖK nap 

Tehetségnap 

Írásbeli érettségi 

Írásbeli érettségi 

Írásbeli érettségi 

Tanulmányi kirándulás 

Kollégium 2017.04.25. Diáknap - Malomvölgyi túra 

Alapfokú Művészeti Iskola 2016. október 15. szakmai nap 

 2017. január 30. félévi értekezlet 

 2017. március 27. tehetségnap 

 2017. április 12. szakmai nap 

 2017. április 28. továbbképzési nap, intézményi 

látogatás 

Pogányi Általános Iskola 2016. november 18. 

2017. január 30.  

2017. március 27. 

2017. április 28. 

2017. június 05. 

Őszi nevelési értekezlet 

Félévi nevelési értekezlet 

Tehetségnap 

Egészségnap 

Szervezeti kultúra fejlesztése 

 

3.2 A szünetek időtartama 

A tanítási napok száma:  182 nap 

Gimnáziumban:    180 nap 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2016. november 2-4. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. október 28. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2016. november 7. 

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

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. december 21. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2017. január 3. (kedd) 

Tavaszi szünet: 2017. április 13-18. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. április 12. (szerda) 

a szünet utáni első tanítási nap: 2017. április 19. (szerda) 
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4. SZAKMAI FELADATOK 

4.1 A jogszabályváltozásokkal kapcsolatos feladatok 

 

4.1.1. Igazgatói és kiscsoportos igazgatói értekezleteken a vezetők tájékoztatása a 

jogszabályi változásokról 

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: Intézményegységek vezetői 

Időpont: 2016. szeptember 30. 

 

4.1.2. Az intézményegységek dolgozóinak tájékoztatása az őket érintő legfontosabb 

jogszabályi változásokról  

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: Intézményi alkalmazottak 

Időpont: 2016. augusztus 26. 

 

4.1.3. Belső képzés keretében a középvezetők tájékoztatása a változásokról 

Felelős: Intézményvezető  

Résztvevők: Intézményegységek vezetői, helyettesei, munkaközösség vezetők, mibi felelősök 

Határidő: 2016. október 15. 

 

4.1.4. Az intézményi Honlapon jogszabályi tájékozódó linkek elhelyezése 

Felelős: Intézményvezető-helyettes  

Résztvevők: Központi rendszergazda 

Határidő: 2016. november 30. 

 

4.1.5. A PSZE és a PÉM feladatainak áttekintése közös tájékoztató keretében 

Felelős: Intézményvezető 

Közreműködők: Az intézményben dolgozó tanfelügyeleti és minősítő szakértők 

Határidő: 2013. október 15. 

 

4.2 A KIR-rel kapcsolatos feladatok 

 

4.2.1 Az intézményi KIR jogosultságok áttekintése, a KIR személyi adattörzs feltöltése, IKER 

korrekciója 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: Intézményegységek vezetői 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

4.2.2 A KIR Alkalmazotti nyilvántartásokkal kapcsolatos ellenőrzések elvégzése, a szükséges 

korrekciók végrehajtása 

Felelős: Intézményvezető 
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Érintettek: Oktatási intézményegységek vezetői 

Résztvevők: Munkaügyi főelőadó 

Határidő: 2016. szeptember 15.  

 

4.2.3 Az intézményi statisztika pontos, határidős elkészítése 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Érintettek: Oktatási intézményegységek vezetői 

Résztvevők: Az intézményegységi megbízottak 

Határidő: 2016. október 15.  

 

4.3 Dokumentumokkal kapcsolatos feladatok 

4.3.1 A legitimációt nem igénylő jogszabályi változások átvezetése a stratégiai 

dokumentumokban  

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: Intézményvezető-helyettes  

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

4.3.2 Az iskolai operatív szakmai dokumentumok elkészítése, a kerettantervekkel és helyi 

tantervekkel való koherenciájuk megteremtése  

Felelős: Intézményegység vezetők 

Résztvevők: Pedagógusok 

Határidő: 2016. szeptember 30.  

 

 

4.3.3 Az intézményi munkaterv, benne az önértékelési éves terv elkészítése, legitimálása 

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: Intézményegység vezetők 

Határidő: 2016. szeptember 30.  

 

4.4 Intézményi önértékeléssel összefüggő feladatok 

 

4.4.1 Dolgozói kompetencia térkép frissítése 

Felelős: Intézményvezető helyettes 

Résztvevők: intézményegység vezetők, mibi csoport 

Határidő: 2016. november 30. 

 

4.4.2 Az intézményi éves önértékelés elkészítése 

Felelős: intézményvezető 

Résztvevők: intézményegységi mibi csoportok 

Határidő: 2017. június 15. 
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4.4.3 Az önértékelési eredmények megküldése a fenntartónak, közzététele a honlapon 

Felelős: központi mibi csoport vezetője 

Résztvevők: intézményegységi mibi csoportok 

Határidő: 2017. június 30. 

 

 

4.5 Az ANK Iskolai Sportkör működtetésével és a testi neveléssel kapcsolatos feladatok 

 

4.5.1 A mindennapos testnevelés tapasztalatainak megbeszélése, a további lehetőségek 

feltárása, sportkör működési feltételeinek áttekintése, az eszközök, infrastruktúra felmérése, 

egyeztetések  

Felelős: Általános iskolák, Gimnázium igazgatója 

Résztvevők: IT tagok 

Határidő: 2016. november 30. 

 

4.5.2 A FIT mérések elvégzése az 5-12. évfolyamon, a fejlesztendő területek meghatározása 

 

Felelős: Általános iskolák, Gimnázium igazgatója 

Résztvevők: testnevelő tanárok 

Határidő: 2017. május 30. 

 

 

4.6 Az IKT használatával kapcsolatos feladatok 

 

4.6.1 Bemutató órák szervezése az IKT használatával kapcsolatban, tapasztalatcsere az 

intézményegységek munkaközösségei között. 

Felelős: Az általános iskolák, a Gimnázium igazgatója 

Résztvevők: intézményegységek pedagógusai 

Határidő: 2017. április (Apáczai Szakmai napok) 

 

 

4.6.2 Intézményi IKT adatbázis összeállítása  

Felelős: Az általános iskolák, a Gimnázium igazgatója, rendszergazdák 

Résztvevők: intézményegységek munkaközösségei 

Határidő: 2017. április (Apáczai Szakmai napok) 

 

4.7 A tehetséggondozással kapcsolatos feladatok 
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4.7.1 Tematikus tehetségfejlesztő műhelyek meghirdetése 

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők:, az iskolák igazgatói 

Határidő: 2016. szeptember 30.  

 

4.7.2 Az intézményi tehetségazonosító mérések az általános iskolák 4. évfolyamain 

Felelős: Intézményvezető 

Közreműködők:, iskolapszichológus, kollégium pszichológusa 

Résztvevők: érintett évfolyamon tanító pedagógusok 

Határidő: 2017. május 30. 

   

 

4.7.3 Közös nevelőtestületi értekezlet a tehetséggondozásról 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: Intézményegység vezetők 

Időpont: 2017. április 5.  

 

 

4.7.4 A Tehetséghidak és az NTP pályázataiba való bekapcsolódás 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: az iskolák igazgatói 

Határidő: 2017. június 15.  

 

4.7.5 Tehetséggondozó versenyek szervezése és lebonyolítása 

Intézményi szinten szervezett versenyek:  

 

a) X. Apáczai Matematika Verseny 7-8. osztályosok számára részvételével 

b) X. Apáczai Matematika Kupa az 5. évfolyamos középiskolák 9. osztályosai számára (országos 

verseny) 

c) SNI szépíró verseny  

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: rendszergazda, igazgatók 

Határidő: 2017. június 15. 

 

4.7.6 A tehetséggondozással kapcsolatos szakirodalmi bázis fejlesztése  

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: az oktatási intézményegységek igazgatói, ANK tehetségpont képviselője 

Határidő: 2017. június 15. 

 

4.8 Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok  

4.8.1 Az intézményi esélyegyenlőségi programok aktualizálása 

Felelős: Az ANK szociális munkása 

Résztvevők: Az oktatási intézményegységek igazgatói 
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Határidő: 2016. október 31. 

 

4.8.2 Az interprofesszionális team működési tervének elkészítése 

Felelős: Az ANK szociális munkása 

Résztvevők: Az oktatási intézményegységek vezetői 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

4.8.3 A HH és HHH tanulók nyilvántartásával összefüggő dokumentumok folyamatos 

vezetése, aktualizálása 

Felelős: Az oktatási intézményegységek vezetői 

Résztvevők: Az ANK szociális munkása 

Határidő: 2017. június 15. 

 

4.9 Projektoktatás – témahetek lebonyolítása 

Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete (2017. március 6-10.) 

Digitális témahét (2017. április 3-7.) 

Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét (2017. április 24-27.) 

Felelős: Az iskolák igazgatói 

Résztvevők: Az intézményegységek dolgozói 

Határidő: 2017. április 30. 

 

4.10 A környezettudatos neveléssel kapcsolatos feladatok  

 

4.10.1 A Föld Napjához kapcsolódó rendezvények lebonyolítása 

Felelős: Az iskolák igazgatói 

Résztvevők: Az intézményegységek dolgozói 

Határidő: 2017. április 30. 

 

4.10.2 Az ÖKO - címekhez kapcsolódó rendezvények megszervezése a tanév során 

folyamatosan 

Felelős: Az ÖKO címmel rendelkező intézményegységek vezetői  

Határidő: 2017. június 15. 

 

4.10.3 A Kukkantó program működtetése intézményi jó gyakorlatként 

Felelős: A Pogányi iskola igazgatója 

Résztvevők: Az intézményegységek vezetői 

Határidő: 2017. június 15. 
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4.11 Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok 

 

4.11.1 A DIFER mérések elvégzése 

Felelős: általános iskolák igazgatói 

Résztvevők: 1. osztályos tanítók, Hartmann Zsanett gyógypedagógus 

Határidő: 2016. december 5. 

 

4.11.2 Országos kompetenciaméréssel összefüggő feladatok koordinálása 

Felelős: intézményvezető-helyettes  

Résztvevők: Az érintett intézményegység vezetője 

Határidő: 2017. május 31. 

 

4.11.3 A kéttannyelvű célnyelvi mérés, valamint az idegen nyelvi mérések megszervezése az 

általános iskolákban és a gimnáziumban  

Felelős: intézményvezető-helyettes, intézményegység vezetők 

Résztvevők: Az érintett intézményegységek rintett pedgógusai 

Határidő: 2017. június 15. 

 

4.11.4 A mérési eredményekről készített összefoglaló megjelenítése az intézményi honlapon 

Felelős: intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: Az érintett iskolák igazgatói 

Határidő: 2017. június 15. 

 

 

4.12 Az operatív működéssel összefüggő feladatok 

 

4.12.1 A munkaügyi álláshely- és létszám ellenőrzés és a bérgazdálkodás intézményegységenkénti 

áttekintése 

Felelős: Intézményvezető 

Koordinátor: munkaügyi főelőadó  

Határidő: 2016. november 30. (intézményegységi ütemezéssel) 

 

4.12.2 A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos átsorolások elkészítése 

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevő: munkaügyi főelőadó  

Határidő: 2016. szeptember 15. 

 

4.12.3 Havi létszámnyilvántartások elkészítése és leadása a Pécsi Tankerületi Központnak 

Felelős: munkaügyi főelőadó 

Határidő: Minden hónap 3. munkanapja. 
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4.12.4 A munkaköri leírások aktualizálása, besorolások ellenőrzése 

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: Az intézményegység-vezetők, a munkaügyi előadó, intézményvezető-helyettes 

Határidő: 2016. október 15. 

 

4.12.5 A tűz- és balesetvédelmi továbbképzések megtartása különös figyelemmel az oktatási 

épületek balesetveszélyeinek bemutatására 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: 2016. szeptember 15. 

 

4.12.6 A Közalkalmazotti Tanács működése 

Felelős: Megválasztott képviselők 

Határidő: 2017. június 15. 

 

5. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terü-

letek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

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 

helyettes 

november 
első félévi 

óralátogatások 

tanórák, 

foglalkozások 
hospitáció 

 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes  
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terü-

letek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

január 

félévi 

adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

naplók, tájékozató 

füzetek, 

beszámolók, 

statisztika 

dokumentum- 

vizsgálat 

 

intézményvezető  

február 

középfokú 

beiskolázással 

kapcsolatos 

teendők 

a tanulók felvételi 

dokumentumainak 

kezelése 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető 

helyettes  

május 

a minősítések és 

tanfelügyeleti 

értékelések 

megállapításai  

értékelőlapok 
dokumentum- 

vizsgálat 
intézményvezető  



 

 

INTÉZMÉNYEGYSÉGI MUNKATERVEK 

 



 

 

AZ 1.SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 

1. Az intézmény tanulói adatai (2016. szeptember) 

osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos ne-

velési igé-

nyű tanu-

lók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, ta-

nulási és 

magatar-

tási zava-

rok-kal 

küzdő ta-

nulók 

(BTM) 

magán-ta-

nuló 

hátrá-

nyos hely-

zetű tanu-

lók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos hely-

zetű tanu-

lók 

(HHH) 

egész na-

pos neve-

lés-okta-

tás-ban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

1.a 26      26 

1.b 29     1 29 

1.c 30      30 

1.d 28    1  28 

2.a 31      31 

2.b 25 1 3   1 25 

2.c 29  1  1  29 

2.d 22  2    22 

3.a 33  3 2  1 33 

3.b 27  2  1  27 

3.c 32  2    32 

3.d 28 1 1 1 3 1 28 

4.a 22 2 2  2  22 

4.b 26 1 2    26 

4.c 27  1    27 

4.d 26  3  1  26 

4.e 23  2    23 

5.a 24  3 1 1   
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osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos ne-

velési igé-

nyű tanu-

lók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, ta-

nulási és 

magatar-

tási zava-

rok-kal 

küzdő ta-

nulók 

(BTM) 

magán-ta-

nuló 

hátrá-

nyos hely-

zetű tanu-

lók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos hely-

zetű tanu-

lók 

(HHH) 

egész na-

pos neve-

lés-okta-

tás-ban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

5.b 24 1 5  1   

5.c 27 1 3  1   

5.d 28 1 3     

6.a 26  1 1 1   

6.b 23  4     

6.c 26  6     

6.d 23  3     

7.a 29 1 3 1    

7.b 25 4 6  1   

7.c 26 1 4  1 1  

7.d 22 2 4   1  

8.a 23 1 3  2   

8.b 22 1 3   1  

8.c 22 1 1     

8.d 25  3  1   

8.e 15 2  1    

bővítendő        

Összesen 875 21 79 7 18 7 464 

 

Csoportok száma összesen: 34 
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Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók: 2 

Érintett tanulók száma, bejelentés időpontja, oktatási azonosító: 

Név bejelentés időpontja okt.azonosító 

Panta Izabella (2014.04.30.) 72767984933 

Panta Fiorella (2012.05.23.) 72588894609  

 

Magántanulók 7 

Érintett tanulók száma, bejelentés időpontja, oktatási azonosító 

Név bejelentés időpontja okt.azonosító 

Lusz Olivér 2015.09.01 72770992418 

Zilahi Gergely 2014.09.01. 72655638750 

Vámosi Dániel 2012.05.01. 72142647436 

Papp Dzsenifer 2014.10.03. 72464515567 

Szoliman Jasmine 2016.01.03 72465625213 

Bayer Dániel 2015.11.25. 72380352305 

Rónási Alexandra 2016.09.01 72163768818 

 

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya: 637 -   73% 

SNI tanulók száma és aránya:   21  2% 

Étkezők száma:     628 

 ebből az ingyenesen étkező száma:     114 

 50 %-os kedvezményben részesülők száma:    141 

 teljes árat fizetők száma:       373 
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Az énekkari foglalkozások időpontja: minden csütörtökön 7.-8. óra 

2. Vezetők heti ügyeleti rendje 

 

 

Odrobina Zoltán 

Igazgató 

 

Kapornakiné Pauer Ildikó 

Igazgató -helyettes 

Mertzgerné  

Sallai Zsuzsanna 

Igazgató -helyettes 

Hétfő 7:30-17:00 8:00-14:00 8:00-14:20 

Kedd 7:30-16:00 8:00-16:00 8:00-17:00 

Szerda OH 10:00-17:00 8:00-14:00 

Csütörtök 7:30-12:00 8:00-15:00 8:00-13:40 

Péntek 7:30-16:00 8:00-12:00 8:00-13:00 

 

3. A tanév helyi rendje  

3.1. 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 
eredményes-

ségi mutató 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja (október 

6.) 

8. évfolyam 

2016.10.6. 

A mutatószám 

céljának kifejtése: 

az ünnepség szak-

mai minőségét és a 

részvételt mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

2. 
Az 1956-os forradalom és szabadság-

harc ünnepe (október 23.) 

7.évfolyam 

2016.10.21. 

A mutatószám 

céljának kifejtése: 

a Nemzeti megem-

lékezés szakmai 

minőségét és a 

részvételt mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák ál-

dozatai emléknapja (február 25.) 
7-8. évfolyam 

 

2017.02.24. 

A mutatószám 

céljának kifejtése: 

a  megemlékezés 

szakmai minőségét 

és a részvételt 

mérő mutatószám.  

Célérték: 100% 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményes-

ségi mutató 

4. 
Az 1848-as forradalom és szabadság-

harc ünnepe (március 15.) 

6..évfolyam 

2016.03.14. 

A mutatószám 

céljának kifejtése: 

a  Nemzeti ünnep 

szakmai minőségét 

és a részvételt 

mérő mutatószám.  

Célérték: 100% 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja (áp-

rilis 16.) 

felső tagozat - osz-

tályfőnökök 

2017.04.10. 

A mutatószám 

céljának kifejtése: 

az  emlékezés 

módjának szakmai 

minőségét és a 

részvételt mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja (június 

4.) 

Humán munkakö-

zösség 

2017.06.05. 

A mutatószám 

céljának kifejtése: 

az emléknap szak-

mai minőségét és a 

részvételt mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

 

 

 

3.2. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. 
Halloween a két tanítási nyelvű osztá-

lyok tanulóinak 

Angol nyelvi 

munkaközösség 
2016.10.28. 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a   vi-

dám, ősi kelta ünnep 

angolszász hagyomá-

nyainak megvalósítá-

sát, szakmai minősé-

gét és a részvételt 

mérő mutatószám.  

Célérték: 70% 

2. 
Hálaadás, American Corner a két taní-

tási nyelvű osztályok tanulóinak 
8. évfolyam 2016.11.24 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: A hála-
adás (angolul Thank-
sgiving) észak-ameri-
kai ünnep. (A hagyomá-

nyok szerint az őszi beta-
karítások után adnak há-
lát a termésért Istennek) 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

a részvételt mérő mu-

tatószám. Célérték: 

70% 

3.  „Itt a Mikulás!” 
DÖK Komjátiné 

Michelisz Anikó 
2016.12.06. 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: „Miku-

lás” ajándékainak át-

adását az alsó tagoza-

tosok számára és a 

részvételt mérő muta-

tószám.  

Célérték: 100% 

4. Adventi vásár. 

Alsós munkakö-

zös-ség; az alsó 

tagozatos osz-

tályfőnökök 

2016.12..21.  

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: az alsó 

tagozatos osztályok 

valamint a napközisek 

részvételét és a szerve-

zést mérő mutató-

szám.  

Célérték: 100% 

5. 
Karácsonyi hangverseny a Kertvárosi 

Református Templomban 
Somosi Ilona 

2016.12.14.-

15-16. 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: az alsó 

tagozatos énekelni 

szerető osztályok va-

lamint a kórustagok 

részvételét és a szerve-

zést mérő mutató-

szám.  

Célérték: 70% és 

100% 

6. 

Carol Singing: karácsonyi, adventi éne-

kek bemutatása a „lépcsőházi hangver-

senyen” 

Takács Éva Judit 2016.12.21. 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a felső 

tagozatos két tanítási 

nyelvű osztályok éne-

kelni szerető tanulói-

nak részvételét és a 

szervezést mérő muta-

tószám.  

Célérték: 80% és 

100% 

7. Farsang 6. évfolyam 2017.02. 10. 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: az alsó 

és felső tagozatos osz-

tályok részvételét és a 

szervezést mérő muta-

tószám.  

Célérték: 100% 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

8. „Öltözz Pirosba” DÖK 2017.02.14. 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a jóté-

konysági kampány 

szervezését mérő muta-

tószám.  

Célérték: 100% 

9. 
Fenntarthatósági témahét (a témahét-

hez kapcsolódóan egészségnap 28-án) 

osztályfőnökö-

kévfolyamveze-

tők 

2017.04. 24.-

28-ig 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a felső 

tagozatos osztályok és 

a szervezést mérő mu-

tatószám.  

Célérték: 85% 

10. „Énekel az iskola” 3.évfolyam 
2017.03.23. 

2017.04.30. 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: az alsó 

és felső tagozatos osz-

tályok részvételét és a 

szervezést mérő muta-

tószám.  

Célérték: 100% 

11. Költészet napja 4.évfolyam 2017.04.11. 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: az alsó 

és felső tagozatos osz-

tályok részvételét és a 

szervezést mérő muta-

tószám.  

Célérték: 100% 

12. A Föld napja 3.évfolyam 2017.04.22. 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: az alsó 

tagozatos osztályok 

részvételét és a szerve-

zést mérő mutató-

szám.  

Célérték: 100% 

13. „Róma projekt” 
Történelem sza-

kos kollégák 

2017.04.03-

07-ig.- 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a felső 

tagozatos osztályok és 

a szervezést mérő mu-

tatószám.  

Célérték: 85% 
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3.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Tanévnyitó ünnepség Jancsula Dezső 2016.09.01 

A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a tanévnyitó 

ünnepség szak-

mai minőségét és 

a részvételt mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

2. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 2017.01.27. 

A mutatószám 

céljának kifej-

tése: A bizonyít-

ványok kiosztása 

és a nyílt nap 

szervezését mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

3. Ballagás 
7.évfolyam 

2017.06.16. 

péntek 900 

A mutatószám 

céljának kifej-

tése: a felső tago-

zatos osztályok 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 95% 

4. Tanévzáró ünnepség 7.évfolyam 
2017.06.19. 

hétfő 900 

A mutatószám 

céljának kifej-

tése: az osztályok 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 92% 
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3.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi mu-

tató 

2016.11.18. 

Őszi nevelési értekezlet a házirend módosí-

tása; az Intézményegység jövőképének ki-

alakítása; intézményi önértékelés. 

Odrobina Zoltán 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a peda-

gógus kollégák rész-

vételét és a szervezést 

mérő mutatószám.  

Célérték: 94% 

2017.01.30. 

Félévi nevelési értekezlet- a félévi munka 

értékelése, a munkatervben megfogalma-

zottak feladatok időarányos megvalósulásá-

nak vizsgálata. 

Odrobina Zoltán 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a peda-

gógus kollégák rész-

vételét és a szervezést 

mérő mutatószám.  

Célérték: 94% 

2017. 04.19. 
Tavaszi nevelési értekezlet- az esélyegyen-

lőség kérdése Intézményegységünkben.  
Odrobina Zoltán 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a peda-

gógus kollégák rész-

vételét és a szervezést 

mérő mutatószám.  

Célérték: 94% 

2017.06.23. 
Tanévzáró értekezlet-az éves munka értéke-

lése 
Odrobina Zoltán 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a peda-

gógus kollégák rész-

vételét és a szervezést 

mérő mutatószám.  

Célérték: 94% 

 

 

 

3.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2016.09.12-

13 

Szülői értekezletek-évkezdéssel kapcsolatos 

ügyek, tankönyvcsekkek átadása: A Házirend 

megbeszélése, SzM szülők megválasztása 

vagy megerősítése, az Iskolaszék tagjainak 

megválasztása. A követelmények valamint a 

tanulók értékelésének ismertetése. Az első 

félév tervezett programjainak vázolása. 

osztályfőnökök 

A mutatószám cél-

jának kifejté-se: a 

szülők rész-vételét 

mérő mu-tatószám.  

Célérték: 67% 

2016. 11.14. 

Fogadóórák a felső tagozaton: a gyerekek 

személyiségének tiszteletben tartása mellett, 

az egyéni teljesítmények, órai magatartás, 

szorgalom megbeszélése. Pedagógiai taná-

csok megfogalmazása. Válaszadás (a szülők-

ben felmerülő kérdésékre). 

felső tagozaton ta-

nító pedagógusok 

A mutatószám cél-

jának kifejté-se: a 

szülők rész-vételét 

mérő mu-tatószám.  

Célérték: 37% 

2016. 11.21. 

Pályaválasztási Szülői értekezlet: a közép-

iskolai továbbtanulási lehetőségek bemuta-

tása: gimnáziumok, szakközépiskolák, szak-

képző intézmények képviselőinek részvételé-

vel. 

Kapornakiné Pauer 

Ildikó 

A mutatószám cél-

jának kifejtése: a 

nyolcadik évfolya-

mon tanuló diákok 

szüleinek részvéte-

lét mérő mutató-

szám.  

Célérték: 95% 

2017.02.06-

07.. 

Szülői értekezlet: A tanulók féléves teljesít-

ményének elemzése, értékelése: erősségek, 

gyengeségek, fejlesztendő területek megha-

tározása a számok tükrében. 

A második félév programjainak vázlatos is-

mertetése. 

osztályfőnökök 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a szülők 

részvételét mérő muta-

tószám.  

Célérték: 67% 

2017.03.06 

Fogadóórák a felső tagozaton: a gyerekek 

személyiségének tiszteletben tartása mellett, 

az egyéni teljesítmények, órai magatartás, 

szorgalom megbeszélése. Pedagógiai taná-

csok megfogalmazása. Válaszadás (a szülők-

ben felmerülő kérdésékre). 

felső tagozaton ta-

nító pedagógusok 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a szülők 

részvételét mérő muta-

tószám.  

Célérték: 33% 

2017. 05.02-

03. 

Szülői értekezlet: A tanulmányi kirándulá-

sok programjának megbeszélése. 
osztályfőnökök 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a szülők 

részvételét mérő muta-

tószám.  

Célérték: 78% 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

A tanulmányi előmenetel megszilárdítását 

és/vagy javítását célzó lehetőségek megbe-

szélése. 

Az SZM szülők beszámolója. 

 

 

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

időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2017.01.13 „Iskolanyitogató” 3.évfolyam 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a leendő 

elsősök és szüleik szá-

mára rendezett, intéz-

ményegységünket és 

kínálatunkat bemutató 

program szervezését 

mérő mutatószám.  

Célérték: 100% 

2017.01.27. Nyílt nap leendő elsősöknek 
Metzgerné Sallai 

Zsuzsanna 

A mutatószám céljá-

nak kifejtése: a nyílt 

nap szervezését mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

 

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 megneve-

zése 
Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

SNI szépíróverseny 2.b  Szombathelyiné  

Szövegértés 2.b Szombathelyiné  

Zrínyi matekverseny 2.b Szombathelyiné  

Apró matematikusok 2.b Szombathelyiné 
Az elért eredmények-

től függ. 
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Zrínyi matematika 5-8. évfolyam 

felsős matekosok az 

évfolyamon az érin-

tett tanulókat tanító 

matematika szakos 

tanárok 

 

Bólyai matematika 5-8. évfolyam 

felsős matekosok az 

évfolyamon az érin-

tett tanulókat tanító 

matematika szakos 

tanárok 

 

Apáczai  Kupa  5-8. évfolyam 

felsős matekosok az 

évfolyamon az érin-

tett tanulókat tanító 

matematika szakos 

tanárok 

 

Kalmár matematika 5-8. évfolyam 

felsős matekosok az 

évfolyamon az érin-

tett tanulókat tanító 

matematika szakos 

tanárok 

 

Bánki matematika 5-8. évfolyam 

felsős matekosok az 

évfolyamon az érin-

tett tanulókat tanító 

matematika szakos 

tanárok 

 

Varga Tamás mate-

matika 
7-8. évfolyam 

az évfolyamon az 

érintett tanulókat ta-

nító matematika sza-

kos tanárok 

 

Katasztrófa védelmi 

verseny 
8.e 

Gyarmati Ida 

Páncél Ági 
 

Bolyai magyar ver-

seny 
3.d Török Éva  
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Anyanyelvi verseny 3.d Török Éva  

SNI Szépíróverseny 3.d Török Éva  

Bolyai matek verseny 4. évfolyam 

Harsányiné S.Mó-

nika 

Liszt Antal 

Péter Ágnes 

Farkas Csilla 

 

 

Zrínyi matek verseny 4. b 

Harsányiné Simon 

Mónika 

Liszt Antal 

 

Bolyai matematika 

csapatverseny 
3. évf. Szalai Tünde  

Zrínyi I. Matematika-

verseny 
3. évf. Szalai Tünde  

Tudásbajnokság 

(matematika) 
3. b Szalai Tünde  

Bolyai magyar csa-

patverseny 
3. b 

Székelyiné Szücs 

Zsuzsanna 
 

Tudásbajnokság 

(környezetismeret, 

irodalom és szöveg-

értés) 

3. b 
Székelyiné Szücs 

Zsuzsanna 
 

Kalandos verseny 

(szövegértés) 
3. b 

Székelyiné Szücs 

Zsuzsanna 
 

Anyanyelvi verseny 3. b 
Székelyiné Szücs 

Zsuzsanna 
 

Német népdalének-

lési verseny 
3. d, 4.d Péter Ágnes  

Német szavalóver-

seny 
minden évfolyam 

Pauska Bea, Horváth 

Andrea, Péter Ágnes 
 

Atlétika többpróba  3-8.évfolyam 
 minden testnevelő 

 
 

  Labdarúgás DO. 7-8.évfolyam - fiú  Boros Gábor  

Sulikézi bajnokság 2-4.évfolyam - lány   Wágner István     MKSZ finanszírozza  
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Házi matematikaver-

seny  1. évfolyam Kerner Rita  

Apró matematikusok 

versenye 
1. évfolyam Kerner Rita  

    

 

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

mányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (aug. utolsó hete) 2017.augusztus 24-25. 

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

2017. január 12-13. 

2017.június 8-9. 

 pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban) 

2017. augusztus 24-25. 

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

 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 

 

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

léklet) szólnak. 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök 

segítségével 

Határidő: 2017.október 15 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 

 

b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2016.október 28 

Felelős: 1. évf. osztályfőnökei 

 

c) Országos mérés a 4., 6. és 8. 10. évfolyamokon 

Határidő: 2017. május 24. 

Felelős: felsős intézményegységvezető-helyettes  

a) Első nyelvi mérés 6-8. évfolyamokon 

Felelős: felsős intézményegységvezető-helyettes  
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Határidő: 2017. május 17 

b) Célnyelvi mérés 6-8. évfolyamokon 

Felelős: felsős intézményegységvezető-helyettes  

Határidő: 2017. május 31. 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.  A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

 2017. január 9. és 2017. április 30 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. 
A felmérés elvégzése, feldolgozása, rögzí-

tése az internetes felületen 5-8. évfolyamon 
Boros Gábor 

2017 január-

április 

A tanulók eredmé-

nyei érjék el az or-

szágos átlagot 

2. 
A felmérés elvégzése, feldolgozása, rögzí-

tése az internetes felületen 5-8. évfolyamon 
Csete Ildikó 

2017 január-

április 

A tanulók eredmé-

nyei érjék el az or-

szágos átlagot 

3. 
A felmérés elvégzése, feldolgozása, rögzí-

tése az internetes felületen 5-8. évfolyamon 
Nemes Tamás 

2017 január-

április 

A tanulók eredmé-

nyei érjék el az or-

szágos átlagot 

4. 
A felmérés elvégzése, feldolgozása, rögzí-

tése az internetes felületen 5-8. évfolyamon 
Tóth János 

2017 január-

április 

A tanulók eredmé- 

nyei érjék el az or-

szágos átlagot 

5. 
A felmérés elvégzése, feldolgozása, rögzí-

tése az internetes felületen 5-8. évfolyamon 
Wágner István 

2017 január-

április 

A tanulók eredmé-

nyei érjék el az or-

szágos átlagot 
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4. SZAKMAI FELADATOK (a közös és a saját célokból következnek) 

 

1 A jogszabályváltozásokkal kapcsolatos feladatok 

 

Az intézményegység dolgozóinak tájékoztatása az őket érintő legfontosabb jogszabályi 

változásokról  

Felelős: Intézményegység vezető 

Résztvevők:az intézményegység dolgozói 

Időpont: 2016. augusztus 26. 

A PSZE és a PÉM és az intézményi önértékelés feladatainak áttekintése  

Felelős: Intézményegység vezető 

Közreműködők: Az intézményegységben dolgozó tanfelügyeleti és minősítő szakértők, ÖCS 

Határidő: 2016. október 15. 

 

2 A KIR-el kapcsolatos feladatok 

 

Az intézményi statisztika pontos, határidős elkészítése 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Érintettek: Oktatási intézményegységek vezetői 

Résztvevők: Az intézményegységi megbízottak 

Határidő: 2016. október 15.  

 

3. Dokumentumokkal kapcsolatos feladatok 

 

Az iskolai operatív szakmai dokumentumok elkészítése, a kerettantervekkel és helyi tantervekkel 

való koherenciájuk megteremtése  

Felelős: Intézményegység vezetők 

Résztvevők: Pedagógusok 

Határidő: 2016. szeptember 30.  

 

Az intézményi munkaterv, benne az önértékelési éves terv elkészítése, legitimálása 

Felelős: Intézményegység vezető 

Résztvevők: Intézményegység vezetők, pedagógusok 

Határidő: 2016. szeptember 30.  

 

Honlap szerkesztése, aktualizálása (különös tekintettel a közzétételi adatokra) 

Felelős: intézményegység vezető 

Résztvevők: Drexlerné Kapes Zsuzsanna, Füke Balázs, Varga árpád, Lász Zsolt 

Határidő: 2016. október 1. 

Munkaköri leírások aktualizálása 

Felelős: intézményegység vezető 

Résztvevők: alkalmazottak 

Határidő: 2016.szeptember30. 
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4. Intézményi önértékeléssel összefüggő feladatok 

 

Dolgozói kompetencia térkép frissítése 

Felelős: Intézményegység vezető  

Résztvevők: intézményegység vezető helyettesek, mibi csoport, pedagógusok 

Határidő: 2016. november 30. 

 

 

9.Az intézményi éves önértékelés elkészítése az éves munkaterv alapján 

Felelős: Intézményegység vezető  

Résztvevők: intézményegységi mibi csoport 

Határidő: 2017. június 15. 

 

10.Az önértékelési eredmények megküldése a intézményvezetésnek, közzététele a honlapon 

Felelős: mibi csoport vezetője 

Résztvevők: intézményegységi mibi csoport 

Határidő: 2016. június 30. 

 

5. Az ANK Iskolai sportkör működtetésével és a testi neveléssel kapcsolatos feladatok 

 

A FIT mérések elvégzése az 5-12. évfolyamon, a fejlesztendő területek meghatározása 

 

Felelős: A FIT mérésért felelős testnevelő kolléga 

Résztvevők: testnevelő tanárok 

Határidő: 2016. május 30. 

 

6.Az IKT használatával kapcsolatos feladatok 

 

Intézményi IKT adatbázis összeállítása  

Felelős: Intézményegység-vezető 

Résztvevők: munkaközösségek 

Határidő: 2017. április 

 

7.A tehetséggondozással kapcsolatos feladatok 

 

Tematikus tehetségfejlesztő műhelyek meghirdetése 

Felelős: Intézményegység-vezető  

Résztvevők:, a tehetséggondozó programok, szakkörök, műhelyek pedagógusai 

Határidő: 2016. szeptember 30.  

 

Tehetségazonosító mérések elvégzése  4. évfolyamon 

Felelős: alsós intézményegység vezető h. 

Közreműködők:, iskolapszichológus, kollégium pszichológusa 
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Résztvevők: érintett évfolyamon tanító pedagógusok 

Határidő: 2017. április 30. 

 

Tehetséggondozó versenyek szervezése és lebonyolítása 

Intézményegységi szinten 

 Német szép kiejtési verseny 4-8 

 LOGO-házidöntő 

 Angol olvasási verseny felső tagozaton. 

 Német nyelvű iskolai versmondó verseny. 

 Szép kiejtési verseny 4. évfolyam 

 Angol olvasási verseny alsó tagozat. 

 Szövegértési verseny 2. évfolyam 

 Játékos angol vetélkedő. 

 Nyelvhelyességi verseny 3. évfolyam 

 Anyanyelv-csavar 8. évfolyam 

 Évfolyam szintű matematika versenyek 2-3-4. évfolyamokon 

 

Felelős: munkaközösség vezetők, évfolyamvezetők, megbízott pedagógusok 

Résztvevők: érintett évfolyamon tanító pedagógusok 

Határidő: 2017. május 30. 

 
7. Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok  

 

Az intézményegységi esélyegyenlőségi program aktualizálása, és gondozása osztályszinten 

Felelős: alsós intézményegység vezető h., osztályfőnökök 

Résztvevők: osztályfőnökök, szociális munkás, iskolatitkár 

Határidő: 2016. október 31. 

 

A HH és HHH tanulók nyilvántartásával összefüggő dokumentumok folyamatos vezetése, 

aktualizálása 

Felelős: intézményegység vezető 

Résztvevők: Az ANK szociális munkása, iskolatitkárok, osztályfőnökök 

Határidő: 2017. június 15. 

A fejlesztést koordináló csoport működtetése 

Felelős: Fejlesztési csoportvezető 

Résztvevők: TAP-pedagógusok, fejlesztő pedagógus, iskolatitkárok, osztályfőnökök, fejlesztési 

csoporttagok 

Határidő: 2017. június 15. 
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8. A környezettudatos neveléssel kapcsolatos feladatok  

 

A Föld Napjához kapcsolódó rendezvények lebonyolítása Fenntarthatósági témahét lebonyolí-

tása 

Felelős: felsős isntézményegység vezető 

Résztvevők: pedagógusok, tanulók 

Határidő: 2017. április 24. 

Egészségnap  

Felelős: felsős isntézményegység vezető 

Résztvevők: pedagógusok, tanulók 

Határidő: 2017. április 26. 

Az ÖKO - címekhez kapcsolódó rendezvények megszervezése a tanév során folyamatosan, pá-

lyázat az örökös ÖKO-iskola címre 

Felelős: DÖK- ÖKO-iskolai tagozat-munkaterv szerint  

Határidő: 2016. június 15. 

A Kukkantó program működtetése intézményi jó gyakorlatként 

Felelős: A Pogányi iskola igazgatója 

Résztvevők: Az intézményegység vezetői 

Határidő: 2017. június 15. 

 

9. Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok 

A DIFER mérések elvégzése 

Felelős: alsós intézményegység vezető h., osztályfőnökök 

Résztvevők: Az intézményi mérés-értékelés rendszergazda (MÉR), 1. évfolyamos osztályfőnökök 

Határidő: 2016. október 28.. 

Országos kompetenciaméréssel összefüggő feladatok koordinálása 

Felelős: felsős igazgatóhelyettes 

Résztvevők: a mérésben résztvevő évfolyamok osztályfőnökei, a tanulók felkészülését segítő min-

den pedagógus 

Határidő: 2017. május 24. 

 

A két tannyelvű célnyelvi mérés, valamint az idegen nyelvi mérések megszervezése az általános 

iskolákban és a gimnáziumban  

Felelős: felsős igazgatóhelyettes 

Résztvevők: a mérésben résztvevő évfolyamok osztályfőnökei, a tanulók felkészülését segítő min-

den pedagógus 

Határidő: 2017. május 17.  -2017. május 31. 

 

Kompetenciamérés eredményei alapján fejlesztési terv készítése, végrehajtása 

Felelős: intézményegység vezető  

Résztvevők: tantestület 



 

84 / 198 

Határidő:  2016. november 30. (készítés) 2017. május 10.  (végrehajtás) 

 

10. Egyéb szakmai feladataink 

Óvodaiskolai feladatok, együttműködés az óvodával 

Felelős: alsós igazgatóhelyettes 

Résztvevők: tanítók 

Határidő: 2016. december 10. 
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4.1. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős határidő 

eredmé-

nyességi 

mutató 

 

Folyamatban lévő projektek 
Határtalanul 

7-ÉVFO-

LYAM 

BORSA 

JOLÁN 

2017. má-

jus 08 

A pályázati 

indikátorok 

szerinti 

megvalósí-

tás 

 „LÉPJ” ÖKO-Iskolai pályázat 

Kom-

játiné 

Mic-

helisz 

Anikó 

2016.dec.

31. 

A pályázat-

ban vállaltak 

maradékta-

lanul meg-

valósulnak 

 

Fenntartási időszakban lévő 

projektek 

-    

     

 

Benyújtásra tervezett pályáza-

tok 

Tehetség pályázatok 
Szabó 

Ildikó,  

Folyama-

tosan 
- 

     

 

4.2. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi feladatok 

Továbbképzési programot érintő változások:- 

a) szakmai továbbképzések 

b) szakvizsgát adó képzések 

c) költség és finanszírozás  

Beiskolázási programot érintő változások: 

a) szakmai továbbképzések 

b) szakvizsgát adó képzések 

c) költség és finanszírozás  
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5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

 

5.1. 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: 

 Személyesen az Iskolaszék tagjain keresztül 

 Intézményi honlapon keresztül 

 A vezető személyes fogadó óráján 

 Egyeztetett időpontban bármikor 

Az osztályfőnökök:  

 Szülői értekezleteken 

 fogadó órákon 

 értesítőn keresztül 

 Egyeztetett időpontban bármikor 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

 szülői értekezlet 

 fogadó óra 

 értesítő, tájékoztató füzet 

 személyesen fogadó órákon és a pedagógus saját fogadó óráján 

 kérésre esetleges tájékoztatás e-mail-ben 
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A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 

feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

Továbbtanulási szülői értekezlet 8-ok szüleinek felsős igh. 2016. nov. 21. az érintett szülők 

80%-a részt vesz 

Iskolanyitogató rendezvény felelős 3. év-

folyam 

2017. január 13. 50 fő feletti érdek-

lődés 

Bemutató órák alsós igh. 2017. január 27. minden órát leg-

alább 10-en láto-

gatják meg 

    

 

5.2. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködési rendszer, belső szakmai kapcsolatok) 

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.    

Intézmény Együttműködés tart-

alma 

módja Kapcsolattartó, közre-

működők 

A helyi sajátosságok-

ból adódó feladatok 

Óvoda Beiskolázás személye-

sen, telefo-

non doku-

mentumok 

segítségé-

vel egyez-

tetve 

Iskolavezetés 

Metzgerné Sallai Zsu-

zsanna 

óvodaiskolai megálla-

podásokat figyelembe 

véve 

2.Sz.Ált.Is-

kola 

Bázis működtetése 

Ebédeltetési rend ki-

alakítása 

Áttanítás 

Közös termek 

Aulai ügyelet 

Közös sportprogramok 

személye-

sen 

megállapo-

dásokon 

keresztül 

Igazgató 

Ig. helyettes 

programfelelősök 

közös munkaközösség 

vezetője 

szabályzatok, óraren-

dek, megállapodások 

készítése 
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Gimnázium Felvételi előkészítők 

Nyílt nap 

Bemutató órák 

Áttanítások 

Angol két tannyelvű 

közös programok 

tájékoztató 

dokumen-

tumok, sze-

mélyes 

egyeztetés, 

nyílt napok, 

áttanítások 

Iskolavezetés, tovább-

tanulási- beiskolázási 

felelősök 

egyeztetés a gimnázi-

umba jelentkezett ta-

nulók átvételéről 

 

Kollégium 

 

Egészségnevelési 

programok 

részvétel a 

kollégium 

egészség-

nevelési 

programjai-

ban 

 

8-os osztályfőnökök 

 

Sportegy-

ség 

Testnevelés órák, esz-

közök használata 

Ügyeleti rend 

személye-

sen 

Testnevelést tanítók  

Műv.ház Iskolai rendezvények 

helyszíne 

Közös termek haszná-

lata 

Részvétel Az AMK 

rendezvényein 

éves terv, 

ütemezés 

alapján 

felkérés 

alapján 

pedagógusok, népmű-

velők 

 

Könyvtár Tanórák tartása 

Közös foglakozások, 

rendezvények, 

Bölcs Bagoly játék 

 Szaktanárok, tanítók  

Művészeti 

Iskola 

Közös termek haszná-

lata, 

Áttanítások 

 

 szaktanárok  
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6. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terü-

letek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

szeptember 

munkaköri 

leírások 

aktualitásai, 

ügyeleti rend, az 

ebédeltetési rend 

betartásának 

ellenőrzése 

pedagógusi és 

alkalmazotti kör  

munkaköri leírása, 

ügyeleti rend, 

ebédeltetési rend 

szöveg 

aktualizálása, a 

szabályzatok 

gyakorlati 

megvalósításána

k ellenőrzése 

intézményegység 

vezető, 

helyettesek, 

évfolyamvezetők 

október 

évindítás 

adminisztrációs 

teendőink 

nyomon követése 

foglalkozási 

tervek, tematikus 

tervek, egyéni 

fejlesztési tervek – 

foglalkozási 

naplók, törzslapok, 

KIR és más 

statisztikai 

adatállományok 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményegység 

vezető, helyettesek 

november 

első félévi 

óralátogatások, 

testnevelés órák 

mindennapos 

testnevelés, 

PSZE, PÉM, előtt 

álló kollégák, 

önértékelésbe 

vont kollégák 

tanórák, 

foglalkozások, 

azok 

dokumentumai 

hospitálás, 

dokumentum 

elemzés, 

értékelő munka 

 

intézményegység 

vezető, 

helyettesek, 

munkaközösség 

vezetők, ÖCS 

tagok 

december  

Hagyományos 

iskolai 

rendezvényeink 

megvalósításának 

ellenőrzése 

Karácsonyváró 

hangverseny 

Carol Singing 

Luca-napi vásár 

személyes 

ellenőrzés, 

látogatás 

intézményegység 

vezető, 

helyettesek, 

munkaközösség 

vezetők, 

január 

félévi 

adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

naplók, tájékozató 

füzetek, 

beszámolók, 

statisztika 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményegység 

vezető, 

helyettesek, 

munkaközösség 

vezetők 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terü-

letek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

február 

középfokú 

beiskolázással 

kapcsolatos 

teendők 

a tanulók felvételi 

dokumentumainak 

kezelése 

dokumentum- 

vizsgálat 

felsős vezető 

helyettes 

március 

továbbképzési 

programunk 

felülvizsgálata a 

beiskolázási terv 

teljesülése 

függvényében 

tanúsítványok, 

beiskolázási terv, 

képzési ajánlatok, 

teljesített órák 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményegység 

vezető, 

helyettesek, 

április 

kompetencia 

fejlesztés 

intézkedési 

tervének 

megvalósítása 

A tervek gyakorlati 

megvalósulása, 

mérési eredmények 

vizsgálata 

beszámolók, 

dokumentumok,

mérési 

eredmények 

intézményegység 

vezető, 

helyettesek, 

munkaközösség 

vezetők, 

május 

a minősítések és 

tanfelügyeleti 

értékelések 

megállapításai  

értékelőlapok 
dokumentum- 

vizsgálat 
intézményvezető  
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7. Mellékletek  

 

1. sz. melléklet:  Nyelvi munkaközösség munkaterve 

2. sz. melléklet:  Humán munkaközösség munkaterve 

3. sz. melléklet:  Művészetek munkaközösség munkaterve 

4. sz. melléklet:  Reál munkaközösség munkaterve 

5. sz. melléklet:  Alsós munkaközösség munkaterve 

6. sz. melléklet:  Éves önértékelési terv 

7. sz. melléklet:  Diákönkormányzat munkaterve 

 

 



 

 

A 2. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 

1. Az intézmény tanulói adatai (2016. szeptember) 

osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos ne-

velési igé-

nyű tanu-

lók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, ta-

nulási és 

magatar-

tási zava-

rok-kal 

küzdő ta-

nulók 

(BTM) 

magán-ta-

nuló 

hátrá-

nyos hely-

zetű tanu-

lók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos hely-

zetű tanu-

lók 

(HHH) 

egész na-

pos neve-

lés-okta-

tás-ban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

1.e 21 4 0 0 3 0 21 

1.f. 28 2 1 0 2 0 28 

2.e 24 3 3 0 6 1 24 

2.f 29 2 0 0 2 0 29 

3.e 24 3 4 0 0 1 24 

3.f 25 3 2 0 4 1 25 

4.f 29 4 1 0 2 1 29 

4.g 30 4 3 0 1 2 30 

5.e 26 4 2 1 3 0 0 

5.f 26 1 2 1 3 0 0 

6.e 27 0 1 0 3 1 0 

6.f 26 1 5 0 1 0 0 

7.e 26 0 5 0 2 0 0 

7.f 25 2 4 0 0 0 0 

8.f 21 1 0 1 2 1 0 

8.g 22 3 4 0 4 1 0 

Összesen 409 38 37 3 38 9 210 

 

Csoportok száma összesen: osztálycsoportok száma:16, bázis: 1 csoport, tanulószoba:2 csoport. 
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Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók: 19 fő 

Érintett tanulók száma, bejelentés időpontja, oktatási azonosító 

sorszám név bejelentés időpontja oktatási azonosító 

1. Dombai Evelin 2012.10.08. 72376974550 

2. Bertus Jázmin 2014.09.03. 72589265215 

3. Migray Regina 2014.09.03. 77904793135 

4.  Bőzsenyi Beatrix Réka 2009.11.16. 78788472769 

5.  Csapek Benedek 2015.07.29. 71615358509 

6. Dunai Natália 2015.03.31. 72661722680 

7.  Hajdú Milán 2014.09.08. 72142653747 

8. Hetényi Renátó 2012.12.02. 72589285853 

9. Horváth Ákos 2016.01.04. 72161249763 

10. Horváth Anna 2014.10.03. 72161249763 

11.  Horváth Levente 2014.10.03. 72767618860 

12.  Kossa Zoé 2015.02.19. 71628575052 

13. Kovács Bendegúz Rayen 2014.10.08. 72779058329 

14. Németh Ramóna Laura 2016.05.25. 72447691355 

15. Pandur Luca Sára 2015.10.20. 72142661426 

16.  Ragács Máté 2015.10.22. 72551496117 

17.  Varga Angyalka Viktória 2014.10.29. 72519360139 

18. Varga Csenge Virág 2014.10.29. 72160744527 

19.  Völgyi Marcell 2014.08.29 76320842624 

 

Magántanulók  

Érintett tanulók száma, bejelentés időpontja, oktatási azonosító 

sorszám név bejelentés időpontja oktatási azonosító 

1. Petrovics Gyula 2016.09.01. 72447692352 

2. Petrovics Natália 2016.09.01. 71615367947 

 

 

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya:térítésmenets:             212 fő     arány:51.83% 

                                                                                normatív támogatott: 102 fő     arány:24.93% 

                                                                                összesen:                    314fő      arány:  7.67% 
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SNI tanulók száma és aránya: 36fő és  aránya: 8,8  % 

Étkezők száma: 272 fő, aránya: 66% 

Ebből az ingyenesen étkező száma: 130 fő, aránya: 31,78% 

50 %-os kedvezményben részesülők száma: 61 fő,  aránya:14.9% 

teljes árat fizetők száma : 81 fő,  aránya:19,8% 

 

2. Vezetők heti ügyeleti rendje 

 
Medgyesi Antal 

Igazgató 

Tihanyiné Éliás Mária 

Igazgató -helyettes 

Hétfő 07:30 – 14:00 10:30 – 17:00 

Kedd 10:30 – 17:00 07:30 – 14:00 

Szerda 07:30 – 14:00 10:30 – 17:00 

Csütörtök 07:30 – 14:00 10:30 – 17:00 

Péntek 10:30 – 17:00 07:30 – 14:00 

 

3. A tanév helyi rendje  

3.1. 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 

eredmé-

nyességi 

mutató 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja (október 

6.) Osztályfőnökök 
okt.6.  

2. 
Az 1956-os forradalom és szabadság-

harc ünnepe (október 23.) 

Török György 

Fürdős Katalin 
okt.20.  

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák ál-

dozatai emléknapja (február 25.) Történelem tanárok 
febr. 24.  

4. 
Az 1848-as forradalom és szabadság-

harc ünnepe (március 15.) 

Mérei György  

Olasz Istvánné 
márc. 14.  

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja (áp-

rilis 16.) Történelem tanárok 
ápr.   
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sz. esemény / téma felelős időpont 

eredmé-

nyességi 

mutató 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja (június 

4.) Történelem tanárok 
jún. 2.  

 

3.2. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 

eredmé-

nyességi 

mutató 

1. Luca nap Ritter Attiláné dec. 13.  

2. Mikulás Friss Hajnalka dec. 6.  

3. Karácsony osztályfőnökök dec.21.  

4 
„Szaval a nemzet” A magyar kultúra 

napjajan 21. 
magyartanárok jan. 20.  

5. Farsang Friss Hajnalka febr. 17.  

6. Versünnep magyartanárok ápr. 11.  

7. Bemutatkozik a 2-es iskola Fürdős Katalin máj. 25.  

 

3.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 

eredmé-

nyességi 

mutató 

1. 
Zene világnapja – megemlékezés 

 
Friss Hajnalka okt. 3.  

2. Őszváró Ritter Attiláné okt. 5.  

3. Szüreti mulatság Kisbáró Emese okt. 8.  

4. Játssz velünk! Sportolj MÁS-ként! Stier Lászlóné nov. 24.  

5. Halloween 
Dr.Bodroginé F.Pi-

roska 
nov.  

6. SNI Szépíró verseny Hartmann Zsanett nov.  

7. 
Karácsonyváró foglalkozás: 5-6. év-

foyam 

Berki Tímea, Kul-

csárné Hajmási Ilona, 

Cser Tibor, dr. Stáva-

iné Bizó Gyöngyi 

dec.  
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sz. esemény / téma felelős időpont 

eredmé-

nyességi 

mutató 

7. Rotary advent Friss Hajnalka dec.  

8. Szülők, nevelők bálja Kisbáró Emese febr.  

9. Suliváró Ritter Attiláné 
nov 30-tól 

kéthetente 
 

10. Szent Martin ünnep 
dr. Bodroginé Farkas 

Piroska 
nov.11-14.  

11. Pedagógusnap    

11. Egészségnevelési nap 
Kulcsárné Hajmási 

Ilona 
június 14.  

12. DÖK-nap Friss Hajnalka jún. 15.  

13. Ballagás, évzáró 

Fürdős Katalin, Tö-

rök György, Olasz 

Istvánné, Mérei 

György 

jún. 16.  

 

3.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

eredmé-

nyességi 

mutató 

2016. nov. 18 őszi nevelési értekezlet Medgyesi Antal  

2017. jan. 30. félévi értekezlet Medgyesi Antal  

2017. március 27. tehetségnap Medgyesi Antal  

 

3.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

szept. 5-14. szülői értekezletek osztályfőnökök  

november 23. fogadóóra szaktanárok  

jan. 30-febr. 3. szülői értekezletek osztályfőnökök  

április 5. fogadóóra szaktanárok  

máj.29-jún. 2. szülői értekezletek osztályfőnökök  
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3.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett 

időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2016. nov. 15-16. minden évfolyam szaktanárok  

2017.márc. 22-23. leendő 1. osztályosok szaktanárok  

 

Énakari próbák időpontja: kis kórus: hétfő 5. óra, nagy kórus csütörtök 7. óra 

3.7. Tervezett mérések és vizsgák  

3.7.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskola az alábbi tanulmányi versenyekre készíti fel a  tanulókat 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

szorobán 2. Nagyváradi Zsuzsanna április közepe 

Kyú vizsga 2.,3. 
Gábor Erzsébet, Alb-

recht Ágnes 
március eleje 

SNI Szépíró verseny 1-8. Hartmann Zsanett  

Mozgásjavító Kupa 1-4. Stier Lászlóné  

Számolási verseny  1. 
Hegedüs Lajos, Sokácz 

Ágnes 
május utolsó hete 

Kertvárosi iskolák 2. 

oszt. tanulóinak mate-

matika versenye 

2. 
Albrecht Ágnes, Nagy-

váradi Zsuzsanna 
 

Bendegúz tehetséggon-

dozó verseny 
2. Nagyváradi Zsuzsanna  

Könyvtár átal szerve-

zett „Bölcs bagoly” já-

tékon való részvétel  

alsó tagozat tanítók  

Úszóverseny a két álta-

lános isolának 
alsó, felső tagozat testnevelő tanártok  

ANK FUTÁS alsó, felső tagozat osztályfőnökök  

EGYEDÜL IS KÖZ-

LEKEDEM - RAJZ-

PÁLYÁZAT 

alsó tagozat rajztanárok március 

Mesemondó verseny 3-4.  Stier Lászlóné  



 

98 / 198 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

( Benedek Elek regio-

nális mesemondó ver-

seny) 

 

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

mányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (aug. 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) 

 

3.7.2. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

 

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

léklet) szólnak. 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök 

segítségével 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 

b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2016. október 1. 

Felelős: 1. évf. osztályfőnökei 

c) Országos mérés a 6. és 8. évfolyamokon 

Határidő: 2017. május 30. 

Felelős: Tihanyiné Éliás Mária igazgatóhelyettes 

 

3.7.3.  A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Ingafutás 
dr. Fábiánné Várhelyi Piroska, 

Gaál Tamás, Garai Dénes 

2017. március 21- 

2017. április 1. 

2. Kézi szorítóerő mérés 
dr. Fábiánné Várhelyi Piroska, 

Gaál Tamás, Garai Dénes 

2017. március 21- 

2017. április 1. 
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sz. esemény / téma felelős időpont 

3. Helyből távolugrás teszt 
dr. Fábiánné Várhelyi Piroska, 

Gaál Tamás, Garai Dénes 

2017. március 21- 

201. április 1. 

4. Ütemezett hasizom teszt 
dr. Fábiánné Várhelyi Piroska, 

Gaál Tamás, Garai Dénes 

2017. március 21- 

2017. április 1. 

5. 
Ütemezett fekvőtámasz 

teszt 

dr. Fábiánné Várhelyi Piroska, 

Gaál Tamás, Garai Dénes 

2017. március 21- 

2017. április 1. 

6. Törzsemelés teszt 
dr. Fábiánné Várhelyi Piroska, 

Gaál Tamás, Garai Dénes 

2017. március 21- 

2016. április 1. 

7. Hajlékonysági teszt 
dr. Fábiánné Várhelyi Piroska, 

Gaál Tamás, Garai Dénes 

2017. március 21- 

2017. április 1. 

8. 

a./ Testtömeg mérése 

b./Testmagasság mérése 

c./tstzsírszázalék mérése 

dr. Fábiánné Várhelyi Piroska, 

Gaál Tamás, Garai Dénes 

2017. március 21- 

2017. április 1. 

 

 

4. SZAKMAI FELADATOK  

 

1.Egészségneveléssel összefüggő feladatok 

határidő:. feladatok: Felelős: Résztvevők: 

2016. szeptember 

13-16. 
Fogászati szűrővizsgálatok Tihanyiné Éliás Mária tanulók 

2016.  védőoltások osztályfőnökök, védőnő 
érintett évfolyamok 

tanulói 

2017. június 15.  Egészséges táplálkozás 
Szávainé Bizó Gyöngyi, 

Kulcsárné Hajmási Ilona 
 

2016. november 24.  „Játssz velünk!- Sportolj MÁS – ként” Stier Lászlóné, Sportegység SNI tanulók, gimná-

zium tanulói, PTE 

hallgatói 

2017. június 15. Drog prevenció, a család – együttmű-

ködve a gimnáziummal 

Olasz Istvánné Felső tagozat 

gimnázium 

2016. október Teddi Maci program, 

 elsősegélynyújtás, balesetvédelem 

védőnő, Gábor Erzsébet 

tanítók, tanárok 

tanulók (1. évf.) 

2016. októbertől Mozgásjavító Kupán való részvétel 

(úszás, mini-boccia) 

Stier Lászlóné mozgáskorlátozott 

tanulók 

2017. június 15. Védőnő által tartott egészségnevelési 

órák 

védőnő, 

osztályfőnökök 

tanulók, nevelőtestü-

let 

2017. június 14. Egészségnap 

 

Az egészségünk a mi kincsünk 

pedagógusok tanulók 

2017. május Egészségügyi felvilágosító óra 8. osz-

tályosoknak 

Tihanyiné Éliás Mária 8. osztályok 

dr. Hartmann Tamás 

2017. május Ingyenes OTP fogászati szűrővizsgá-

lat 

Alsós mk. vezetők alsós tanulók 

    

 

2.Környezettudatos nevelés – Örökös ÖKO Iskola 
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Határidő: Feladatok: Felelős: 
Résztve-

vők: 

2017. június 

15. 

Lépj! Légy Pécs jövője! Ököváros-Ökorégió prog-

ram megvalósítása 

Nagyváradi Zsuzsanna, 

Szakács Judit, 

1.,2., 3.,év-

folyam ta-

nulói 

2017. június 15. Bűn- és baleset megelőzési kérdések Iskolarendőr tanulók 

2017. június 15. Közlekedési ismeretek elsajátítása, gyakorlása, Iskolarendőr, Szávainé 

Bizó Gyöngyi, Kulcsárné 

Hajmási Ilona 

tanulók 

2016. novem-

ber vége 

KRESZ-totó kitöltése Osztályfőnökök, tanítók Benevezett 

tanulók 

2017. április 

24-27. 
Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét  

 

Kulcsárné Hajmási Ilona alsós, fel-

sős anulók 

2017. június 15. Szelektív hulladékgazdálkodás tanítók, Szávainé Bizó 

Gyöngyi, Kulcsárné Haj-

mási Ilona 

alsós és fel-

sős tanulók 

2017. június 15. Szelektív hulladékgyűjtés tanítók, Szávainé Bizó 

Gyöngyi, Kulcsárné Haj-

mási Ilona 

alsós,felsős 

tanulók 

2017. június 15. Hulladékanyagok újrahasznosítása Szávainé Bizó Gyöngyi, 

Kulcsárné Hajmási Ilona 

felsős tanu-

lók 

2017. június 15. Energiagazdákodás az otthonunkban Szávainé Bizó Gyöngyi, 

Kulcsárné Hajmási Ilona 

felsős tanu-

lók 

2016.október KÉK Egyesület által létrehozott tankerti program 

folytatása 

Nagyváradi Zsuzsanna 2.a osztály 

tanulói 

2017. június 15. A pogányi KukkanTó program folytatása Nagyváradi Zsuzsanna, 

Szakács Judit 

Bukovszkiné Kisbáró 

Emese, 

Gábor Erzsébet 

2.a, 3.b osz-

tály tanulók 

2016. 10. Füstmentes nap – plakátverseny Friss Hajnalka tanulók 

2017. június 

15. 

KRESZ Park látogatása, versenyek Kulcsárné Hajmási Ilona 

 

t5.anulók 

2017. június 15. Tömegközlekedési eszközök balesetmentes haszná-

lata, a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai-

nak elsajátítása és gyakorlása osztálykeretben 

Iskola rendőre, Kulcsárné 

Hajmási Ilona 

tanítók, tanárok 

tanulók 

2017. június 15. Örökös Ökoiskolai portfóliós anyag megvalósítása Bukovszkiné Kisbáró 

Emese,  

Olasz István, Gábor Er-

zsébet, Nagyváradi Zsu-

zsanna 

pedagógu-

sok, tanulók 

2017. június 15. Pécs-Baranya Megyei Diabétesz Szövetség – tájé-

koztatás tanórákon 

Tihanyiné Éliás Mária tanulók 

2017. március 

eleje 

Tavaszváró – ÖKO HÉT ovisoknak, iskolásoknak 

Misina Egyesület, Környezetvédelmi programok, 

BIOKOM 

Nagy Erzsébet, Gábor Er-

zsébet, Kisbáró Emese 

 

ovisoknak, 

iskoláink-

nak, ANK 

ÖKO  

2017. április 22.  Föld napja, Környezetvédelmi Világnaphoz  

csatlakozó rendezvények szervezése 

Nagyváradi Zsuzsanna, 

Gábor Erzsébet, Szakács 

Judit 

tanulók 

2017.június 12., 

13. 

Tanulmányi kirándulások szervezése Osztályfőnökök, tanárok minden osz-

tály 
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3.A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 
 

Határidő: Feladat: Felelős: Résztvevők: 

2016. aug. 

23-24. 

Természettudományos napokaon való részvétel az Inczédy 

Dénes Természettudományos Laboratóriumban 

Tihanyiné Éliás Mária 

 

2017. jú-

nius 15. 

Városi és helyi továbbképzéseken, konferencián való részvé-

tel 

pedagógusok pedagógusok 

2017. már-

cius 27. 

Tehetségnap Medgyesi Antal  

2016.12. Karácsonyi műsor, tehetségeink bemutatkozása Fürdős Katalin, taná-

rok, tanítók 

szereplők, 

szülők, taná-

rok, tanítók, 

tanulók 

2017. feb-

ruár 

GÉP-ÉSSZEL BARANYÁBAN elnevezésű szakmaismereti 

verseny 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona 

 

2017.már-

cius 

Angol és német vers-és prózamondó verseny dr. Bodroginé Farkas 

Piroska, Nagy Erzsé-

bet, Bondor Erzsébet 

szereplők 

2017. már-

cius 

Orchidea-Pangea Országos Tehetségkutató Matematika Ver-

seny 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona 

 

2017. jú-

nius 15. 

Szorobán területi versenyre és kyú vizsgára való felkészülés, 

országos versenyre készülés 

matematika mk., Gá-

bor Erzsébet, Alb-

recht Ágnes , Nagy-

váradi Zsuzsanna 

tanítók, tanu-

lók 

 

2017. Intézményi szintű nevelési értekezlet: Tehetségnap igazgató pedagógusok 

2017. már-

cius 

Ki a mester két keréken?  Reál mk.  

2017. ápri-

lis 3-7. 
Digitális témahét   Nagy Erzsébet alsós, felsős 

tanulók 

2017. ápri-

lis  

Kerékpáros verseny a KRESZ PARKBAN Reál mk.  

2017. Kertvárosi iskolák 2. osztályos tanulóinak matematika verse-

nye 

Albrecht Ágnes, 

Nagyváradi Zsu-

zsanna, mat. mk. 

tanítók, tanu-

lók 

2017. jú-

nius 15. 

Szakköri foglalkozások tehetséges tanulóknak: furulya, kó-

rus, színjátszó, etológia, szorobán, rajz,kémia 

tanítók, tanárok tanulók 

2017. jú-

nius 15. 

Bendegúz tehetséggondozó játékos tudásverseny  Nagyváradi Zsu-

zsanna 

2.b 

2017. 

04.11. 

Költészet napi megemlékezés tanítók tanulók 

2017. jú-

nius 15. 

Sportfoglalkozások: úszás, asztalitenisz, kosárlabda, futball, 

floor-ball 

 versenyeken való részvétel, versenyek szervezése 

Hegedüs Lajos, Mol-

nár Andrea, Garai Dé-

nes, dr. Fábiánné Vár-

helyi Piroska, Gaál 

Tamás 

pedagógusok, 

tanulók 

2017. jú-

nius 15. 

Sportág bemutatókon való részvétel  pedagógusok, testne-

velők 

tanulók 

2017. jú-

nius 15. 

Felkészülés az Apáczai Matematika Versenyre (7-8. osztá-

lyos tanulók) 

Felsős matematika 

mk. 

7-8. oszt. ta-

nulók 



 

102 / 198 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona 

2017. jú-

nius 15. 

A könyvtár által szervezett Bölcs bagoly játékon való rész-

vétel 

alsós tanítók, magya-

rosok 

alsó tagoza-

ton 

folyamatos Múzeumi foglalkozások a hon – és népismeret körében Mérei György 5-6. oszt. ta-

nulók 

2017. jú-

nius 15. 

Nyelvvizsgára való felkészítés Dr. Bodroginé Farkas 

Piroska 

Felsős tanu-

lók 

2017.01. Anyanyelvi vetélkedő Felsős magyartanárok felsősök 

2017. jú-

nius 15. 

Mozgásjavító Kupán való részvétel Stier Lászlóné, Détári 

Zita 

Mozgáskorlá-

tozott tanulók 

2017. má-

jus 

Számolási verseny alsó tagozaton évfolyamonként Gábor Erzsébet Tanítók, ta-

nulók 

2017.05. 

25. 

Bemutatkozik a 2-es iskola Fürdős Katalin, taná-

rok, tanítók 

szereplők, 

szülők, , ta-

nulók 

 

4.Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok: 
 

Határidők: Feladatok: Felelős: Résztvevők: 

2016. 09.16-től  Felvételi felkészítés középfokra matematikából, magyarból  szaktanárok 8. oszt. tanulók 

2017. június 

15. 

Fiatal Párduc Klub – szociális kompetenciákat fejlesztő 

csoport 

Hartmann Zsa-

nett, Dománé 

Lázár Henrietta 

1-8. évfolyamos 

tanulók 

2017. június 

15. 

Szülőklub Hartmann Zsa-

nett, Dománé 

Lázár Henrietta 

érintett szülők 

2017. június 

15. 

Kreatív Kuckó – tehetséggondozó csoport Hartmann Zsa-

nett, Dománé 

Lázár Henrietta 

1-5.évfolyam 

tanulói 

2016. nov.   „Játssz velünk!- Sportolj MÁS – ként” Stier Lászlóné, 

Sportegység 

mozgássérült és 

ép tanulók 

2017. június 15. Az SNI, HH és HHH tanulók nyilvántartásával összefüggő 

dokumentumok folyamatos vezetése, aktualizálása 

Osztályfőnökök, 

Hartmann Zsa-

nett, Dománé 

Lázár Henrietta  

 

pedagógusok, 

2017. június 15. A HH és HHH / SNI tanulók fejlesztése, felzárkóztatása a 

lemorzsolódás elkerülése érdekében 

Hartmann Zsa-

nett, Nagy Eszter, 

igazgatóhelyettes 

tanulók, peda-

gógusok 

2017. június 15. A HH és HHH / SNI tanulók bekapcsolódása a szabadidős 

programokba, ösztönzése szakkörökön, tehetséggondozó 

programokon való részvételre 

Hartmann Zsa-

nett, Dománé 

Lázár Henrietta, 

Stier Lászlóné,  

igazgatóhelyet-

tes, osztályfőnö-

kök 

érintett tanulók 

2017. június 15. A HH és HHH / SNI tanulók közül minél többen tanuljanak 

tovább érettségit adó iskolatípusban 

igazgatóhelyet-

tes, osztályfőnö-

kök 

érintett tanulók 

2017. június 15. Művészeti nevelés hátrányos helyzetű tanulóknak, tehetsé-

ges gyerekek irányítása a Művészeti Iskolába  

Osztályfőnökök érintett tanulók 
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2017. tavasz Részvétel Erzsébet táborokban Osztályfőnökök érintett tanulók 

5.Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok:  

 

határidők: feladatok: Felelős: Résztvevők: 

2016. okt 10. 

 

2017.május 

31. 

Bejövő első évfolyam mérése DIFER teszttel, 

intézkedési terv 

 

Kontrollmérés 

HartmannZsa-

nett, 

Nagy Eszter,   

Pintér László 

mérési szak-

értő, igazgató 

első osztályos ta-

nítók és tanulók 

2016. szept-

ember 

5. osztály diagnosztikus mérése: magyar, matematika 

– intézkedési terv 

Török György, 

Kulcsárné Haj-

mási Ilona, 

5. osztály 

2016. január  Szakértői véleménnyel, SNI-s, és BTM-es 

tanulókról félévi tapasztalatok összegzése 

fejlesztő peda-

gógus  

tanítók, tanárok 

 

2017.január 

9. és április 

30. között 

Fizikai állapotfelmérés NETFIT dr. Fábiánné 

Várhelyi Pi-

roska, Garai 

Dénes, Molnár 

Andrea 

tanulók 

2016. nov-

ember 25.  

Az idegen nyelvi méréshez szükséges adatok megkül-

dése a Hivatal részére 

  

 

2017. máj. 17. 

 

 

Idegen nyelvi mérés a hatodik és a nyolcadik év-

folyamon 

Tihanyiné Éliás 

Mária 

6.8 évf.  tanulói 

 

2017. május 

24. 

Kompetenciamérés Tihanyiné Éliás 

Mária 

6., 8. évf tanulói 

2017. június 

15. 

Mentálhigiénés team- esetmegbeszélés, esetgon-

dozás, pedagógusokkkal, szülőkel konzultciók 

Hartmann Zsanett, 

Kiss Emőke, Do-

máné Lázár Henri-

etta, Hajnal Gábor 

ANK tanulói, 

érinttett szülők, 

pedagógusok 

Gyerekvédelemmel kapcsolatos feladatok 

határidő: feladatok: Felelős: Résztvevők: 

folyamatos Iskolapszichológustól segítség kérése 

problémás esetekben  

Hajnal Gábor tanulók 

folyamatos SNI dokumentációk vezetésének és 

aktualizálásának nyomon követése 

Hartmann Zsanett, igazga-

tóhelyettes, 

Osztályfőnökök 

 Stier Lászlóné 

Hartmann 

Zsanett 

folyamatos SNI tanulók fejlesztésének, felülvizsgálati 

időpontok nyomon követése 

Hartmann Zsanett, igazga-

tóhelyettes, 

Osztályfőnökök 

Tanulók,  

fejlesztő 

pedagógus 

folyamatos HH és HHH nyilvántartása Osztályfőnökök tanulók 
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folyamatos Veszélyeztetett tanulók szűrése, 

esetkezelés 

Dománé Lázár Henrietta, 

szociális munkás 

igazgatóhelyettes, osztály-

főnökök 

tanulók 

folyamatos Gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer 

gondozása 

Dománé Lázár Henrietta 

szociális munkás 

 

folyamatos Kapcsolattartás a gyermekvédelmi intéz-

ményrendszer tagjaival 

Területi Szociális Központ, Gyermekjóléti 

Szolgálat  

Dománé Lázár Henrietta 

 

 

Folyamatos, 

heti rendsze-

rességgel 

Fiatal párducok klubja: az osztályokban 

peremhelyzeten lévő gyerekeknek 

Hartmann Zsanett, Stier 

Lászlóné, Dománé Lázár 

Henrietta 

 

Folyamatos, 

havi rendsze-

rességgel 

Szülő klub: tanulási problémákkal küzdő 

gyermeket nevelő családoknak 

Hartmann Zsanett, Dománé 

Lázár Henrietta, Stier Lász-

lóné  

 

folyamatos Gyermekvédelmi bázissal kapcsolat erősí-

tése 

osztályfőnökök  

Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős határidő 

eredmé-

nyességi 

mutató 

 

Folyamatban lévő projektek 
    

 

Fenntartási időszakban lévő 

projektek 

    

 

Benyújtásra tervezett pályáza-

tok 

SNI-TST tehetséggon-

dozó pályázat 

Hartmann 

Zsanett, 

Dománé 

Lázár Hen-

rietta 

  

 

Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi feladatok 

Továbbképzési programot érintő változások: 

d) szakmai továbbképzések 

e) szakvizsgát adó képzések 

f) költség és finanszírozás  

Beiskolázási programot érintő változások: 
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d) szakmai továbbképzések 

e) szakvizsgát adó képzések 

f) költség és finanszírozás  

 

6. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

Programjaink a környező óvodákkal 

 

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők: 

2016.10.05. Őszváró ovisok meghívásával 

Gyümölcs- és teakóstoló, terméskiállítás, 

kukoricamorzsolás, célba dobás, kreatív 

tevékenységek 

Ritter Attiláné óvodások 

 

 

2016.11.30-tól 2 he-

tente 

SULIVÁRÓ program meghirdetése 

óvodásoknak 

Ritter Attiláné Óvodások, 

2017.április A szorobán megismertetése a környező 

óvodásokkal játékos foglalkozások 

keretében 

 Óvodások,  

 

2016. 12. 13. Suliváró -Luca Nap óvodásokkal együtt  Óvodások,  

alsós,  

 tanulók 

2017. jan. 14. 

2017. febr.18. 

2017. márc.18. 

Óvodás csoportok meghívása: ismerkedés 

az iskolával, alsó tagozatos úszásfoglalko-

zások, 

szombati úszások – érdeklődő óvodások-

nak és szüleiknek 

Nyílt tanítási napok 

Garai Dénes, dr. 

Fábiánné Várhelyi 

Piroska, 

 

 

Ritter Attiláné 

Óvodások,  

alsós tanulók 

Sportegység,  

Mozgáskorláto-

zott gyerekek 

 

6.2 Civil szervezetekkel: 

 Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 

Magyar Szorobán Társaság Budapest 

Ökováros, Ökorégió Alapítvány 

Nőegylet 

Idegennyelv-tanulási, számítástechnikai és Táborozási Alapítvány 

FISZ-Egyesület 

Pécs- Baranya Megyei Diabétesz Szövetség 

Kék-Zöld Iroda 

HUMSIRC 
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Fókusz Tehetségsegítő Tanács 

Mosolymanó Egyesület 

Misina Természet –és Állatvédő Egyesület 

Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete 

Stier Lászlóné: PTE Testnevelés Tanszék Prisztóka Gyöngyvér: Játssz velünk! Sportolj MÁS-ként 

játékvezetők. 

 

Iskola és családi ház kapcsolata 

Továbbra is fontosnak tartjuk a szülők, nagyszülők, a családok bevonását rendezvényeinkbe. 

2-3 előadásból álló sorozatot indítunk szülők részére „gyermeknevelési tanácsokkal” (felelős: alsós 

munkaközösség vezetők) 

Erősítenünk kell a szülői értekezleteken, fogadó órákon való részvételt, ennek elősegítésére a szülői 

értekezletek időpontját több napra osztottuk el (felelős: oszt.fők) 

 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

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

 az SZM megbeszélésein 

 szülői értekezleteken 

 nyílt napokon 

Az osztályfőnökök:  

 szülői értekezleteken 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

 szülői értekezletek 

 fogadó órák 

 egyéni  konzulzációk 

 

A szülői értekezletek és a fogadó órák időpontjait a 3.6 alatt részletezzük. 

 

 

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap időpontja: 2016. november 

18., és 2017. márc. 2. nap. 

 

5.2.Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködési rendszer, belső szakmai kapcsolatok) 
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Együttműködünk a szülői munkaközösséggel, az iskolapszichológussal, szociális munkással, védőnővel, 

iskolán kívüli egyéb szervezetekkel ( pl.:Városi Rendőrkapitányság, BIOKOM ) és intézményünk intéz-

ményegységeivel. 

7. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terüle-

tek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

szeptember 

az osztályfőnökök 

adminisztrációs 

munkája 

tanügyi dokumen-

tumok (bizonyítvá-

nyok, törzslapok, 

naplók) 

dokumentum-

vizsgálat 

Medgyesi Antal, 

Tihanyiné Éliás 

Mária 

október 

 

SNI tanulók be-

írása naplóba,  

SNI és BTM-es ta-

nulók dokumentá-

ciója, vizsgálati ké-

relmek, kontroll 

papírok 

dokumentum-

vizsgálat 

Tihanyiné Éliás 

Mária, Medgyesi 

Antal 

november 
szaktanárok, osz-

tályok látogatása 

tantárgyi óralátoga-

tások 
hospitáció 

munkaközösség-

vezetők, Medgyesi 

Antal, Tihanyiné 

Éliás Mária 

december 

a felzárkóztatás és 

tehetséggondozás 

eredményessége 

egyéni és kiscso-

portos fejlesztések, 

felzárkóztatás 

hospitáció 

munkaközösség-

vezetők, Medgyesi 

Antal, Tihanyiné 

Éliás Mária 

január 

félévi adminiszt-

ráció megfelelése 

és teljesítése 

naplók, tájékozató 

füzetek, beszámo-

lók 

dokumentum- 

vizsgálat 

Medgyesi Antal, 

Tihanyiné Éliás 

Mária 

február 

a 8. osztályos ta-

nulók beiskolá-

zása 

középiskolai felvé-

teli eljárás belső el-

lenőrzése 

dokumentume-

lemzés 
Medgyesi Antal 

március 
szaktanárok, osz-

tályok látogatása 

tantárgyi óralátoga-

tások 
hospitáció 

munkaközösség-

vezetők, Medgyesi 

Antal, Tihanyiné 

Éliás Mária 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terüle-

tek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

április 

 

objektív mérés 

 

fizikai állapotfel-

mérés a felső tago-

zaton 

mérésvizsgálat, 

dokumentumok 

áttekintése 

Medgyesi Antal, 

testnevelés munka-

közösség- vezető 

május 

a kompetenciamé-

rések, objektív, 

szakszerű lebo-

nyolítása 

kompetenciaméré-

sek 

mérésvizsgálat, 

dokumentumok 

áttekintése 

Medgyesi Antal 

 

 

8. MELLÉKLETEK  

 

1. sz. melléklet:  Az alsós matematika munkaközösség munkaterve 

2. sz. melléklet:   Az alsós magyar munkaközösség munkaterve 

3. sz. melléklet:   A felsős humán  és nyelvi munkaközösség munkaterve 

4. sz. melléklet:  A felsős reál munkaközösség munkaterve 

5. sz. melléklet:   Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

6. sz. melléklet:   Mozgáskorlátozott tanulóink oktatása, nevelése 

7. sz. melléklet:   A diákönkormányzat munkaterve 

8. sz. melléklet:   Éves önértékelési terv 
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A POGÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 

 

1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Pedagógus adatok: 

Engedélyezett álláshely: 2 fő tanító, 1 fő tagintézmény vezető, 1 fő óraadó (10 óra), 1 fő fél álláson 

lévő pedagógus (12 óra)  

A pedagógusok feladatait részletesen munkaköri leírásuk tartalmazza.  

Pedagógiai munkát segítő: 1 fő részmunkaidős iskolatitkár 

1.1.1. Megbízatások, ellátott feladatok: lásd intézményi munkaterv 

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

közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja: Szélig Terézia, szabadnap: péntek 

1.1.3. A tanfelügyeletben érintett pedagógusok: 

Vezetői tanfelügyelet: Szélig Terézia 

1.1.4. Vezető heti ügyeleti rendje 

 
Szélig Terézia 

tagintézmény-vezető 

Hétfő 730 - 1600 

Kedd 830 - 1600 

Szerda 730 - 1600 

Csütörtök 830 - 1600 

Péntek OH 

 

 

 

1.2. Az intézmény tanulói adatai (2016. szeptember) 
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Tanulói létszám: 28 fő német nemzetiségi nyelvoktató program szerint  

osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos ne-

velési igé-

nyű tanu-

lók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, ta-

nulási és 

magatar-

tási zava-

rok-kal 

küzdő ta-

nulók 

(BTM) 

magán-ta-

nuló 

hátrá-

nyos hely-

zetű tanu-

lók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos hely-

zetű tanu-

lók 

(HHH) 

egész na-

pos neve-

lés-okta-

tás-ban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

1.-2. öv 16 3 0 0 1 0 16 

3.-4. öv 12 0 3 0 0 0 12 

Összesen 28 3 3 0 1 0 28 

 

Csoportok száma összesen: 2 csoport 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók: 0 fő 

Magántanulók: 0 fő  

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya: 28 fő = 100% 

SNI tanulók száma és aránya: 3 fő = 10 % 

Étkezők száma: 28 fő 

Ebből az ingyenesen étkező száma és aránya:  2fő = 7 % 

50 %-os kedvezményben részesülők száma és aránya:  10 fő = 36  % 

teljes árat fizetők száma és aránya:   16 fő = 57 % 

 

1.3. Tárgyi feltételek 

Az iskola a  pogányi önkormányzat tulajdonában lévő épület tetőterében található.  

Helységei: Az eddig használt két tanterem mellé az idei tanévtől egy újabb tanterem kialakítása történt 

meg, egy tanári szoba, előtér, mosdók. Az átalakítással egyidejűleg a világítást is kicserélték, felújították. 

 Az Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegységben használt tereink:  

Az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a törvényben előírt oktató nevelő munkájához a pécsi önkormányzat 

fenntartásában lévő Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység következő tereit hasz-

náljuk:  
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Sportegység uszoda, a hozzá tartozó mosdókkal, öltözőkkel órarend és beosztás szerint 

Könyvtár 

 

Könyvtári szabadidős foglalkozások beosztása alapján. 

Fonotéka használata foglalkozásokhoz beosztás alapján. 

Művelődési ház 

 

Meghívás alapján a tanév rendjéhez kötődő rendezvényeken, színházi, kultu-

rális programokon, versenyeken 

A terek használatának jellemzői 

A használt tér helye A használt termek száma, 

megnevezése 

Megállapodás (I/N) 

Sportegység uszoda igen (szóbeli) 

Művelődési Ház színházterem, könyvtár igen (szóbeli) 

Hiányzó, és a tanév során pótolandó tárgyi és személyi feltételek 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek Személyi feltételek 

Az előtér meleg burkolattal történő el-

látása vagy nagyméretű szőnyeg 

biztosítása a testnevelés órák ellátásá-

hoz, mozgásfejlesztés 

megvalósításához 

Iskola takarítása 

 

2. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

2.1. Célok 

 Az intézmény működése feleljen meg a jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

 Valamennyi dolgozó ismerje meg a rájuk vonatkozó jogszabályi változásokat, a kerettantervi 

előírások változásait. 

 Eredményes felkészülés a vezetői tanfelügyeletre  . 

 A pedagógiai munka belső szakmai dokumentumai (tanmenetek, tematikus tervek, óratervek) 

tükrözzék a kerettantervi előírásokat. 

 Helyi mérések nyomán  helyi fejlesztési tervek elkészítése (mozgásállapot, Difer, Sindelar). 

 Részvétel az intézményi tehetségazonosító programban, tehetséggondozás, versenyfelkészítés. 

 Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok aktualizálása a PP-ban rögzítettek szerint. 

 Bázisiskolai tevékenységünkhöz kapcsolódó mozgásfejlesztő program megismertetése jó 

gyakorlatként. 

 ÖKO-iskolai program működtetése. 

 Módosított  Kukkan-Tó program működtetése intézményegységek bevonásával 
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 Innovatív szemlélet felélesztése, módszertani kultúra fejlesztése 

 Interprofesszionális Team működtetése a pedagógusok aktívabb bevonásával. 

 

 

3. A TANÉV HELYI RENDJE 

3.1. A tanév rendje:A tanítási év első napja: 2016. szeptember 1. 

 

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

tanulmányi előrehaladásról a tanulót illetve gondviselőjét  2017. január 27-ig tájékoztatjuk a félévi 

értesítő által.    

A tanév utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök) 

 

3.2.  A szünetek időtartama 

A tanítási napok száma:  182 nap 

Gimnáziumban:    180 nap 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet:2016. november 2-4. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. október 28. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2016. november 7. 

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

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. december 21. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2017. január 3. (kedd) 

Tavaszi szünet: 2017. április13-18. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. április 12. (szerda) 

a szünet utáni első tanítási nap: 2017. április19. (szerda) 

2016/17. évi munkanap áthelyezés: 

2016. október15., szombat munkanap (október31., hétfő pihenőnap) 

 

3.3. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

 

Intézményegység időpont feladat 

Pogányi Általános Iskola 2016. november 18. 

2017. január 30.  

2017. március 27. 

2017. április 28. 

Őszi nevelési értekezlet 

Félévi nevelési értekezlet 

Tehetségnap 

Egészségnap 
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2017. június 05. Szervezeti kultúra fejlesztése 

 

3.4. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak 

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

gyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések idő-

pontja 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi mu-

tató 

1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) Patói Pálma 2016.10.06 Iskolai ünnepély 

2. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ün-

nepe (október 23.) Rákosfalvi Istvánné 
2016.10.21. Iskolai megemlékezés 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai 

emléknapja (február 25.) Patói Pálma 
2017.02.24. Iskolai megemlékezés 

4. 
Az 1848-as forradalom és szabadságharc ün-

nepe (március 15.) 

Patói Pálma 

Rákosfalvi Istvánné 
2017.03.14. 

Ünnepély a falu közös-

sége számára 

5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) Rákosfalvi Istvánné 2017.04.10. Iskolai megemlékezés 

6. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 
Patói Pálma 

Rákosfalvi Istvánné 
2017.06.06.  Játékos sportvetélkedő 

3.5. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi mu-

tató 

1. Zene világnapja Rákosfalvi Istvánné 2016.10.01. rendezvény 

2. Halloween 
Patói Pálma 

Rákosfalvi Istvánné 
2016.10.28. 

"Tök jó nap" (tökfaragás, 

barkácsolás) 

3. Márton nap Rákosfalvi Istvánné 2016.11.11 Lampionos felvonulás 

4. Télapó 
Patói Pálma 

 
2016.12.06. ajándékcsomag 

5. Adventi délután 
Szélig Terézia 

Rákosfalvi Istvánné 
2016.12.15. Karácsonyi műsor 

6. Falu karácsony 
Szélig Terézia 

Rákosfalvi Istvánné 
2016.12.20. Karácsonyi műsor 

7.  Idősek karácsonya 
Szélig Terézia 

Rákosfalvi Istvánné 
2016.12.16. Karácsonyi műsor 

8. Magyar kultúra napja tagint. vez., tanítók 2017.01.22. Közös szavalat 

 

3.6. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi mu-

tató 

1. Európai Diáksport Nap 
Patói Pálma 

 
2016.09.30. 

játékos sportvetélkedő, 

futóverseny 

2. Állatok világnapja Rákosfalvi Istvánné 2016.10.07. program a Zsályaligetben 

3. Farsang 
Patói Pálma 

Rákosfalvi Istvánné 
2017.02.10. jelmezverseny 

4. Öltözz pirosba! 
Patói Pálma 

Rákosfalvi Istvánné 
2017.02.10. 

piros pólók, piros lufik, 

beszélgetés 

5. Víz világnapja Rákosfalvi Istvánné 2017.03.24. 
rajzverseny, projektmun-

kák 

6. Költészet napja 
Patói Pálma 

 
2017.04.11. sikeres műsor 

7. Föld napja Rákosfalvi Istvánné 2017.04.21. 
projektmunkák, sikeres 

program a Zsályaligetben 

8. Anyák napja 
Szélig Terézia 

Rákosfalvi Istvánné 
2017.05.04. sikeres műsor, ajándék 

9. Madarak és fák napja 
Patói Pálma 

 
2017.05.19 

projektmunkák, sikeres 

program a Zsályaligetben  

 

3.7. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2016.11.18.  Nevelési értekezlet (önértékelés) 
Szélig Terézia 

Patói Pálma 

Önértékelési doku-

mentumok(kérdőívek, 

interjúk) 

Pedagógiai munka ak-

tuális kérdései 

2017.01.30. Félévi nevelési értekezlet Szélig Terézia 

Féléves munka értéke-

lése, eredmények, fej-

lesztendő területek 

2017.03.27. Tehetségnap Szélig Terézia 
Beszámoló a tehetség-

gondozásról 

2017.06.05.  Szervezeti kultúra fejlesztése Szélig Terézia 
Pedagógiai munka ak-

tuális kérdései 

 

 

3.8. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2016.09.06. Szülői értekezlet Szélig Terézia 
érintett szülők részvé-

tele 

2016.10.04. Fogadó óra tanítók 
érintett szülők részvé-

tele 

2016.11.08. Fogadó óra tanítók 
érintett szülők részvé-

tele 

2016.12.06. Fogadó óra tanítók 
érintett szülők részvé-

tele 

2017.01.05. Fogadó óra tanítók 
érintett szülők részvé-

tele 

2017.01.31. Szülői értekezlet Szélig Terézia 

Féléves munka átte-

kintése, értékelése, 

fejlesztendő területek  

meghatározása 

2017.03.07. Fogadó óra tanítók 
érintett szülők részvé-

tele 

2017.04.04. Fogadó óra tanítók 
érintett szülők részvé-

tele  

2017.05.02. Szülői értekezlet  Szélig Terézia 

Éves munka áttekin-

tése, értékelése, fej-

lesztendő területek  

meghatározása 

  

3. 9. Egyéni fogadó órák 

NÉV IDŐPONT 

Juhászné Koltai Zsuzsanna péntek 8. óra 

Müller Dóra kedd 5. óra 

Rákosfalvi Istvánné hétfő 3. óra 

Patói Pálma hétfő 6. óra 

Szélig Terézia csütörtök 4. óra 

 

3.10. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett idő-

pontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2016.10.24. Iskolanyitogató tagint. vez.,  tanítók 

nagycsoportos szülők 

és gyerekek érdeklődő 

részvétele 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2016.11.28. Iskolanyitogató tagint. vez.,  tanítók 

nagycsoportos szülők 

és gyerekek érdeklődő 

részvétele 

2016.11.11.  
Közös barkácsolás, lampionos felvonulás (Márton 

nap) 
tagint. vez.,  tanítók 

érdeklődő szülők, gye-

rekek részvétele 

2016.12.02. Karácsonyi barkácsolás a Faluházban tagint. vez.,  tanítók  
érdeklődő szülők, gye-

rekek részvétele 

2016.12.16. Karácsony az idősek otthonában tagint. vez.,  tanítók 
Sikeres karácsonyi 

műsor 

2017.12.20. A falu karácsonya tagint. vez.,  tanítók 
Sikeres karácsonyi 

műsor 

2017.01.26 Iskolanyitogató tagint. vez.,  tanítók 
érdeklődő szülők, gye-

rekek részvétele 

2017.02.27. Iskolanyitogató tagint. vez.,  tanítók 
érdeklődő szülők, gye-

rekek részvétele 

2017.03.06. Tájékoztató, bemutató órák tagint. vez.,  tanítók,  

összes nagycsoportos 

szülő érdeklődő rész-

vétele 

2017.03.14. Március 15-i műsor tanítók Sikeres ünnepi műsor 

2017.04.11.  Költészet napja tanítók 
Sikeres megemléke-

zés, verstanulás 

 

3.11.Tervezett mérések és vizsgák 

3.11.1.Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Zrinyi Ilona Megyei Matematika Verseny 3. évfolyam 
Szélig Terézia 

 
2017. február 17. 

Kertvárosi Matematika Verseny 1. évfolyam 
Szélig Terézia 

 
2017. április  

Nemzetközi Kenguru Verseny 1. évfolyam 

Szélig Terézia 

 
2017.03.16. 

Apró Matematikusok (megyei) 1. évfolyam 
Szélig Terézia 

 
2017. május  

IV. Sziporka Országos Matematika Verseny 3. évfolyam 
Szélig Terézia 

 
2017. április 

Világtájoló Nemzetközi Környezetismereti 

Vetélkedő 
3. évfolyam 

Rákosfalvi Istvánné 

Szélig Terézia 
2017. május  
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Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

 

Hangos és Értő Olvasási Verseny (Kővágó-

szőlős) 

3.és 4. évfo-

lyam 

Patói Pálma 

 
2017. május  

Janikovszky Vers-és Prózamondó Verseny 

(Kozármisleny) 

1.-4. évfo-

lyam 

Patói Pálma 

Szélig Terézia 
2017 tavasz 

Német mesevetélkedő 
3.-4. évfo-

lyam 
Szélig Terézia, tanítók 2017.04.06. 

Megyei Német Vers-és Prózamondó Verseny 1.-4 évfolyam 
Müller Dóra 

Szélig Terézia 
2017. február 25. 

Megyei Német Népdaléneklési Verseny 
2.-3. évfo-

lyam 

Müller Dóra 

Rákosfalvi Istvánné 
2017.04.12. 

Víz világnapja rajzverseny 
1.-4. évfo-

lyam 

Szélig Terézia 

Juhászné Koltai Zsu-

zsanna 

2017.03.22. 

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

mányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (aug. 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) 

 

Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

 

Kiemelt mérések: 

d) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés: 

Határidő: 2016.10.15. 

Felelős: tanítók 

 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Olvasás nincs 2016.09.28. 2016.09.27. 2016.06.27. 

Nyelvtan/Írás nincs 2016.09.16. 2016.09.29. 2016.09.29. 

Matematika 2016.09.19. 2016.09.27. 2016.09.22. 2016.09.26. 

Környezetismeret nincs 2016.10.09. 2016.10.05. 2016.10.05. 

Német nemzetiségi 

nyelv 

nincs szóbeli szóbeli szóbeli 
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e) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2016.10.15. 

Felelős: Szélig Terézia 

c., Sindelar vizsgálóeljárás: 

Határidő: 2016.10.15.  

Felelős: Szélig Terézia 

d., mozgásállapot vizsgálat: 

Határidő: 2016.10.15.  

Felelős:Patói Pálma 

e.,  tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálata: csak 5. évfolyamtól kötelező 

 

4. SZAKMAI FELADATOK 

 

 Az intézmény működése feleljen meg a jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

 Pedagógusok tájékoztatása az őket érintő legfontosabb jogszabályi változásokról. 

 Tűz- és balesetvédelmi továbbképzéseken való részvétel. 

 A munkaköri leírások aktualizálása. 

 A KIR Alkalmazotti nyilvántartásokkal kapcsolatos ellenőrzések elvégzéséhez, a szükséges 

korrekciók végrehajtásához segítség nyújtása. 

 Az intézményi statisztika pontos, határidős elkészítése 

 A legitimációt nem igénylő jogszabályi változások átvezetése a stratégiai dokumentumokban. 

 Az intézményi Honlapon jogszabályi tájékozódó linkek elhelyezése. 

 A pedagógiai munka belső szakmai dokumentumainak (tanmenetek, tematikus tervek, óratervek) 

szakszerű elkészítése, a kerettantervekkel és helyi tantervekkel való koherenciájuk 

megteremtése. 

 Az intézményi munkaterv, benne az önértékelési éves terv elkészítése, legitimálása az 

önértékelési eredmények megküldése a fenntartónak, közzététele a honlapon. (Az intézményi 

önértékelés kapcsán munkacsoport alakítása, dolgozói kompetencia térkép frissítése, éves 

munkaterv elkészítése,)  

 Eredményes felkészülés a vezetői tanfelügyeletre.  
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 Tanév eleji mérések (Difer, Sindelar, mozgásállapot vizsgálat) lebonyolítása, szükség esetén 

fejlesztési tervek elkészítése. 

 Bemutató órák szervezése az IKT használatával kapcsolatban, tapasztalatcsere az 

intézményegységek munkaközösségei között. (Közreműködés az intézményi IKT adatbázis 

összeállításában)  

 Projektoktatás: Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét (2017. 04. 24-27.) lebonyolítása. 

 Részvétel az intézmény szintű tehetségazonosító programban. 

 Tehetséggondozás terén sikeres versenyfelkészítés. 

 Esélyegyenlőségi program aktualizálása (HH tanulók nyilvántartásával összefüggő 

dokumentumok folyamatos vezetése, aktualizálása). 

 Intézményi jó gyakorlatként a módosított Kukkan-tó program sikeres működtetése. 

 Öko-iskola pályázatban foglaltak részarányos megvalósítása, (Állatok világnapja, Föld napja, a 

Víz világnapja, Madarak és fák napja, Öko programok). 

 Innovatív szemlélet felélesztése, módszertani kultúra fejlesztése, óralátogatások (mindennapos 

testnevelés, készségtárgyak, nemzetiségi német nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, 

tanulást segítő foglalkozás). 

 IKT kompetenciák fejlesztése. 

 Szakmai kapcsolatok az ANK intézményegységeivel (nemzetiségi programok, 

versenyszervezés, Kukkan-Tó, szakmai rendezvények). 

 A falu hagyományainak ápolása. 
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CÉL FELADAT FELELŐS HATÁRIDŐ 

- Az intézmény működése 

feleljen meg a 

jogszabályokban foglalt 

előírásoknak  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Az iskolai operatív szakmai 

dokumentumok elkészítése, a 

kerettantervekkel és helyi 

tantervekkel való 

koherenciájuk megteremtése 

  

 

 

- Tűz- és balesetvédelmi 

továbbképzéseken való részvétel.  

- A tanítók tájékoztatása az aktuális 

jogszabályi változásokról. 

- Munkaköri leírások aktualizálása. 

- A KIR alkalmazotti 

nyilvántartásokkal kapcsolatos 

ellenőrzések elvégzéséhez, a 

szükséges korrekciók 

végrehajtásához segítség nyújtása. 

- Az intézményi statisztika pontos, 

határidős elkészítése. 

- Az intézményi Honlapon 

jogszabályi tájékozódó linkek 

elhelyezése. 

- Legitimációt nem igénylő 

jogszabályi változások átvezetése 

az iskolai stratégiai 

dokumentumokba (PP, Házirend, 

SZMSZ) 

- iskolai munkaterv benne  az 

önértékelési éves terv elkészítése, 

legitimálása  

-  tanmenetek  kerettantervekhez 

kapcsolódó koherenciájának 

áttekintése  

-a pedagógiai munka belső szakmai 

dokumentumainak (tanmenetek, 

tematikus tervek, óratervek) 

szakszerű elkészítése  

- tagintézmény vez., 

tanítók 

 

- tagint. vez. 

- tagint. vez 

 

- tagint. vez 

 

- tagint. vez 

 

- tagint. vez 

 

- tagint. vez, tanítók 

 

 

-  tagint. vez., 

Rákosfalvi Istvánné 

 

- tanítók 

 

 

-  tagint. vez, 

tanítók 

 

- 2016.09.15 

 

- 2016.0826. ill.foly. 

 

- 2016.10.15. 

 

- 2016.09.15.  

 

2016.10.15. 

 

2016.11.30 

 

2016.09.30 

 

 

2016.09.30 

 

 

2016.09.30 

 

 

2016.09.30 

 

Intézményi önértékelés   - felkészülés a külső szakmai 

értékelésre 

- továbbképzés az önértékelés 

rendszeréről 

- Rákosfalviné, 

Patói Pálma 

 

-2016.09.30.ill. 

folyamatos 
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- iskolai 1 éves és éves önértékelési 

munkaterv elkészítése 

- intézményértékelés: dolgozói 

kompetencia térkép frissítése,  

Patói Pálma önértékelésének 

elkészítése (dokumentum elemzés, 

interjú, óralátogatás, kérdőíves 

felmérés, elvárások teljesülésének 

értékelése, önfejlesztési terv 

elkészítése)  

- önértékelés dokumentumainak 

elküldése a fenntartónak, 

közzététele a  honlapon 

 

- tagintézmény vez., 

tanítók 

- Rákosfalviné 

 

- Rákosfalviné, 

Patói Pálma 

 

 

 

- tagintézmény vez 

 

 

- 2016.09.30. 

 

-2016.11.30. 

- 2017.01.15. 

 

 

 

 

-2017.06.15. 

A tanítók ismerjék meg a rájuk 

vonatkozó jogszabályi változá-

sokat, különösen a pedagógus 

előmeneteli rendszerrel és a mi-

nősítéssel kapcsolatos előíráso-

kat, valamint a kerettantervi elő-

írások változásait 

- szaktanácsadás: IKT kompetencia 

- jogszabályi változások nyomon 

követése a pedagógus előmeneteli 

rendszerrel és a minősítéssel, 

tanfelügyelettel  kapcsolatban  

- eredményes felkészülés a  vezetői 

tanfelügyeletre  

 

- tagintézmény vez., 

tanítók 

- tagintézmény vez., 

tanítók 

 

- tagintézmény vez.,  

- 2016.09.30. ill 

folyamatos 

- 2016.09.30. ill foly. 

 

 

-2016.11.30 ill 

folyamatos 

Innovatív szemlélet felélesztése, 

módszertani kultúra fejlesztése 

 

 

 

- kiemelt figyelmet igénylő 

tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység megvalósítása (mérés, 

fejl. tehetséggondozás 

versenyfelkészítés)  

- mindennapos testnevelés bev. 

tapasztalatai 

- IKT kompetenciák fejlesztése, 

segédanyagok készítése, 

rendszerezése, bemutató órák 

szervezése az IKT használatával 

kapcsolatban, tapasztalatcsere az 

intézményegységek 

munkaközösségei között 

Szélig Terézia, 

Patói Pálma,  

 

 

- Patói Pálma, 

Nemes Tamás 

- tanítók 

 

 

 

 

- tanítók 

- 2017.06.15. 

 

 

 

- 2016.11.30. 

 

- 2017.06.15. 

 

 

 

 

- 2017.04.27. 
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- projektoktatás:Fenntarthatóság-

környezettudatosság témahét 

(2017. 04. 24-27.) lebonyolítása 

- óralátogatások lásd ell. terv 

szerint 

  

- 2017.05.30. 

Iskolai mérések  

 

 

- tanév eleji mérések (Difer, 

Sindelar, mozgásállapot vizsgálat) 

lebonyolítása, szükség esetén 

fejlesztési tervek elkészítése 

- Szélig Terézia, 

Patói Pálma 

2016.010.15. 

Az intézményi esélyegyenlőségi 

programok aktualizálása 

- esélyegyenlőségi programunk 

aktualizálása, gyermekvédelemmel 

összefüggő feladatok áttekintése  

- tagint. vez., 

tanítók 

- 2016.10.31. 

Részvétel az intézmény 

tehetségazonosító programjában 

 

 

 

- tehetségazonosító program 

kérdőíveinek kitöltése, azok 

kiértékelése 

(tanuló, szülő, pedagógus) 

Rákosfalvi Istvánné    - 2017.06.15. 

 

A környezettudatos nevelés  

 

környezetvédelmi,egészségnevelési 

feladatok,  Egészségnap, játékos 

sportvetélkedők, Kukkan-Tó 

program működtetése, 

egészségnap, Állatok világnapja, 

Víz világnapja, Föld napja, 

Madarak és fák napja, Diáksport 

nap, Öko-iskola pályázatban 

foglaltak részarányos 

megvalósítása,  

- tagintézmény vez., 

tanítók 

 

 

- 2017.05.30. ill. 

eseménynaptár 

szerint folyamatos 

 

Szakmai kapcsolatok az ANK 

intézményegységeivel. 

Interprofesszionális Team 

működtetése a pedagógusok 

aktívabb bevonásával. 

 

- szakmai együttműködés folytatása 

az ANK intézményegységeivel 

(nemzetiségi programok, 

versenyszervezés,  Kukkan-tó,   

szakmai rendezvények,IKT  

bemutató órák is) 

- tagintézmény vez., 

tanítók 

- 2017.06.15. 

 Bázisiskolai 

tevékenységünkhöz kapcsolódó 

mozgásfejlesztő program 

megismertetése jó gyakorlatként 

- bemutató órák 

- részvétel a szupervizión 

- Patói Pálma 2016.09.15. és 

megegyezés szeint 

havi 1 alkalom 
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A falu hagyományainak ápolása 

 

 

- részvétel a falu hagyományőrző 

rendezvényein (Márton-nap, Idősek 

karácsonya, Falukarácsony, 

Március 15., Költészet napja, 

Hagyományok hete) 

- tagintézmény vez., 

tanítók 

- 2017.06.15. 

 

 

4.1. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

Folyamatban lévő projektek feladat / esemény felelős határidő 

eredmé-

nyességi 

mutató 

Mentoráló intézményi működéssel 

kapcsolatos feladatok 
Kukkan-tó program működtetése 

Rákosfal-

viné 
2017.06.15. 

Tervezett 

programok 

mevalósítása 

Öko-iskola Pályázatban foglaltak megvalósítása 
Szélig Te-

rézia 
2017.06.15. 

Tervezett 

programok 

sikeres meg-

valósítása 

 

4.2. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi felada-

tok 

Továbbképzési programot érintő változások: 

g) szakmai továbbképzések: Digitális tananyagok használata a tanítási órán, interaktív tábla hasz-

nálata 

h) szakvizsgát adó képzések. 0 fő 

i) költség és finanszírozás : 0 Ft 

Beiskolázási programot érintő változások: 

g) szakmai továbbképzések: lásd. táblázat lent 

h) szakvizsgát adó képzések: 0 fő 

i) költség és finanszírozás: 0 Ft  

 

S

s

z 

Név Mun-

kakör 

Stá-

tusz 

Képzés Képzés 

kezdete 

Kép-

zés 

vár-

ható 

vége 

Idő-

tar-

tam 

he-

lyet-

tesí-

tés 

módj

a 

válto-

zás 

válto-

zás 

oka 

meg-

jegy-

zés 
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1 Patói 

Pálma 

tanító kötele-

zett 

Digitális tan-

anyagok hasz-

nálata a tanítási 

órán (30 óra) 

2016-

2017 

2016-

2017 

10 

óra 

belső 

he-

lyet-

tesí-

téssel 

nincs nincs telje-

sítve 

 Patói 

Pálma 

tanító kötele-

zett 

Tehetség és kre-

ativitás 

2016-

2017 

2016-

2017 

10 

óra 

belső 

he-

lyet-

tesí-

téssel 

  még 

nem 

indult 

2 Rákos-

falvi 

Ist-

vánné 

tanító kérésre Digitális tan-

anyagok hasz-

nálata a tanítási 

órán 

2016-

2017 

2016-

2017 

10 

óra 

belső 

he-

lyet-

tesí-

téssel 

inter-

aktív-

tábla 

hasz-

nálat 

peda-

gógus 

kérésre 

telje-

sítve 

 Rákos-

falvi 

Ist-

vánné 

tanító kérésre Erkölcstan kép-

zés általános is-

kolai tanítók 

számára  

2016-

2017 

2016-

2017 

10 

óra 

belső 

he-

lyet-

tesí-

téssel 

nincs nincs telje-

sítve 

3 Szélig 

Terézia 

tanító kérésre Digitális tan-

anyagok hasz-

nálata a tanítási 

órán 

2016-

2017 

2016-

2017 

10 

óra 

belső 

he-

lyet-

tesí-

téssel 

inter-

aktív-

tábla 

hasz-

nálat 

peda-

gógus 

kérésre 

telje-

sítve 

 Szélig 

Terézia 

tanító kérésre Tehetség és kre-

ativitás 

2016-

2017 

2016-

2017 

10 

óra 

belső 

he-

lyet-

tesí-

téssel 

  még 

nem 

indult 

 

5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

 

5.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

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

 intézményvezetést 
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 nevelőtestületet 

 szülők közösségét 

 tanulókat 

 helyi önkormányzatot  

Az osztályfőnökök:  

 szülőket 

 tanulókat 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

 tájékoztató füzet, üzenő füzet 

 féléves  és év végi értékelés a bizonyítványban 

 szülői értekezlet 

 fogadó óra 

 igény szerint napi rendszerességgel eseti megbeszélés 

A szülőkkel való kapcsolattartás  módjai: 

időpont esemény / téma 
módszer 

felelős 
eredményes-

ségi mutató 

2016.09.01. Tanévnyitó 
ünnepély 

Szélig Terézia 
érintett szülők 

részvétele 

2016.09.06. 

Szülői értekezlet (tárgyi feltételek,tanév cél-

jai, feladatai a munkaterv alapján,várható 

programok, együttműködések, kérések) 

megbeszélés, 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

Szélig Terézia 
érintett szülők 

részvétele 

2016.09.23. Családi nap (szülő, gyerek, pedagógus) 

beszélgetés, közös 

főzés tanítók 

érintett szülők , 

gyerekek, tanítók 

részvétele 

2016.09.30. Zene világnapja 

ünnepély 

Rákosfalviné 

érintett szülők , 

gyerekek, tanítók 

részvétele 

2016.10.06 

Fogadó óra (tanulók magatartásának, szor-

galmának, teljesítményének értékelése, kéré-

sek, javaslatok)  

megbeszélés, 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

tanítók 
érintett szülők 

részvétele 

2016.10.12 
Vizsgálóeljárások eredményeinek ismerte-

tése, teendők megbeszélése 

megbeszélés, 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

Patói Pálma, 

Szélig Terézia 

érintett szülők 

részvétele 

2016.10.24. Iskolanyitogató 

foglalkozás 

tanítók 

érintett szülők , 

gyerekek részvé-

tele 

2016.10.30 "Tök jó nap" 
kézműves foglal-

kozás 

tanítók, tagint. 

vez. 

elkészült produk-

tumok 
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időpont esemény / téma 
módszer 

felelős 
eredményes-

ségi mutató 

2016.11.08. 

Fogadó óra (tanulók magatartásának, szor-

galmának, teljesítményének értékelése, kéré-

sek, javaslatok) 

megbeszélés, 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

tanítók 
érintett szülők 

részvétele 

2016.11.11 Márton napi felvonulás 

barkácsolás, felvo-

nulás tanítók 

érintett szülők 

részvétele,hangu-

latos felvonulás 

2016.11.28. Iskolanyitogató 

foglalkozás 

tanítók 

érintett szülők , 

gyerekek részvé-

tele 

2016.12.05. Barkácsolás a Faluházban 

kézműves foglal-

kozás tanítók 

érintett szülők , 

gyerekek részvé-

tele 

2016.12.06. 

Fogadó óra (tanulók magatartásának, szor-

galmának, teljesítményének értékelése, kéré-

sek, javaslatok) 

megbeszélés, 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

tanítók 
érintett szülők 

részvétele 

2016.12.15. Adventi délután 

ünnepély 

tanítók 

forgatókönyv sze-

rinti meghitt, sike-

res fellépés 

2016.12.20. A falu karácsonya 

ünnepély 

tanítók 

forgatókönyv sze-

rinti meghitt, sike-

res fellépés 

2017.01.10. 

Fogadó óra (tanulók magatartásának, szor-

galmának, teljesítményének értékelése, kéré-

sek, javaslatok) 

megbeszélés, 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

tanítók 
érintett szülők 

részvétele 

2017.01.26. Iskolanyitogató 

foglalkozás 

tanítók 

érintett szülők , 

gyerekek részvé-

tele 

2017.01.31. 

Szülői értekezlet (féléves munka áttekintése, 

értékelése, fejlesztendő területek  meghatá-

rozása) 

megbeszélés, 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

Szélig Terézia 
érintett szülők 

részvétele 

2017.02.10. Öltözz pirosba! Farsang 

farsangi bál 

tanítók 

érintett szülők , 

gyerekek részvé-

tele 

2017.03.06. Nyílt nap 
Bemutató órák 

tanítók 
érintett szülők  

részvétele 

2017.03.14. Március 15-i ünnepség 

ünnepély 

tanítók 

érintett szülők , 

képviselőtestület 

részvétele 

2017.03.28. Iskolanyitogató 

foglalkozás 

tanítók 

érintett szülők , 

gyerekek részvé-

tele 

2017.04.04. 

Fogadó óra (tanulók magatartásának, szor-

galmának, teljesítményének értékelése, kéré-

sek, javaslatok) 

megbeszélés, 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

tanítók 
érintett szülők 

részvétele 



 

127 / 198 

időpont esemény / téma 
módszer 

felelős 
eredményes-

ségi mutató 

2017.04.11. Költészet napja 
ünnepély 

Patói Pálma 
érintett szülők 

részvétele 

2017.05.02. 

Szülői értekezlet (éves munka áttekintése, 

értékelése, fejlesztendő területek  meghatá-

rozása) 

megbeszélés, 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

tanítók 
érintett szülők 

részvétele 

2017.05.04. Anyák napja 
ünnepély Szélig Terézia, Rá-

kosfalvi istvánné 

érintett szülők 

részvétele 

2017.05.29. Gyereknap 

játszóház 

tanítók 

érintett szülők , 

gyerekek részvé-

tele 

2017.06.06. 

Fogadó óra (tanulók magatartásának, szor-

galmának, teljesítményének értékelése, kéré-

sek, javaslatok),  

Nemzeti összefogás napja 

megbeszélés, 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

játékos sportvetél-

kedő 

tanítók 

érintett szülők és a 

gyerekek részvé-

tele 

2017.06.16. Tanévzáró 

ünnepély 

Szélig Terézia 

érintett szülők , 

gyerekek részvé-

tele 

 

5.2. Szakmai kapcsolatok  

 Belső együttműködések: feladat, kapcsolattartás módja, felelős, közreműködők, várható eredmények 

Szakmai kap-

csolat 

feladat kapcsolat módja felelős közreműködők Eredmények 

1.Sz. Általános 

Iskola 

Versenyszerve-

zés (Megyei és 

Országos  Né-

met Népdal-

éneklési Ver-

seny), Kukkan-

tó program, be-

mutató órák, 

szakmai napok, 

eseti konzultá-

ció, bemutató 

órák, IKT kom-

petencia fejlesz-

tése 

eseti konzultáció, meg-

beszélés, hospitálás 

tagintéz-

mény ve-

zető,  taní-

tók 

tanítók iskolaveze-

tés 

Sikeres verseny-

szervezés, Kuk-

kan-tó program 

látogatása, Ikt 

kompetencia fej-

lesztése bemuta-

tón keresztül 
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2.Sz Általános 

Iskola 

bemutató órák, 

szakmai progra-

mok 

eseti konzultáció tagintéz-

mény taní-

tók vezető,  

tanítók , iskolave-

zetés 

Kukkan-tó prog-

ram látogatása, Ikt 

kompetencia fej-

lesztése bemuta-

tón keresztül 

Apáczai Óvoda bemutató órák, 

nyílt nap 

eseti konzultáció, beis-

kolázás 

tagintéz-

mény taní-

tók vezető,  

tanítók , óvónők, 

óvodavezető 

bemutató foglal-

kozások/órák, 

szakmai progra-

mok 

Intézményvete-

tés 

folyamatos tájé-

koztatás, egyez-

tetés, szakmai 

beszélgetések,  

részvétel igaz-

gatói értekezle-

teken, megbe-

széléseken, 

adatszolgáltatás, 

dokumentumok 

elkészítése, kép-

zések 

eseti konzultáció, pat-

ronáló, támogató, oda-

figyelő segítségadás, 

Igazgatói értekezlet, e-

mail, telefon,folyama-

tos tájékoztatás, egyez-

tetés 

tagintéz-

mény ve-

zető,  

tanítók, intéz-

ményvezetés tit-

kársági dolgozók, 

munkaügy dolgo-

zói 

sikeres, eredmé-

nyes iskolaveze-

tés, 

elfogadó partneri 

együttműködés 

Művelődési Ház Honvédtéri na-

pok, programo-

kon való részvé-

tel, Meghirdetett 

előadásokon 

részvétel 

programokon való rész-

vétel, programajánló 

felhívások 

tagintéz-

mény ve-

zető tanítók,  

tanítók, művelő-

désszervezők 

sikeres programok  

Könyvtár Könyvtári órák, 

fonotékai foglal-

kozások 

könyvtári órák(havi 

rendszerességgel), fo-

notéka látogatása 

tanítók tanítók,  könyvtá-

rosok 

sikeres, eredmé-

nyes órák, figyel-

mes, támogató 

kollégák 

Sportegység úszásoktatás úszás oktatás (heti 

rendszerességgel) 

tanítók tanítók,  úszóok-

tató 

szülői elégedett-

ség  
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Pogányi Önkor-

mányzat 

éves feladatok 

megbeszélése, 

egyeztetés, 

programokon 

való részvétel, 

eseti konzultá-

ció 

utazások támogatása, 

működéshez a fenntartó 

által nem támogatott ki-

adások átvállalása 

tagintéz-

mény ve-

zető 

polgármester, falu-

gondnokok 

ingyenes utazás a 

gyerekek szá-

mára, karbantar-

tási munkák, új 

tanterem kialakí-

tása  

Pogányi Német 

Önkormányzat 

és Egyesület 

programokon 

való részvétel, 

eseti konzultá-

ció 

színházlátogatás, kirán-

dulás finanszírozása, 

eszköztámogatás 

tagintéz-

mény ve-

zető 

tanítók, civil szer-

vezet képviselője 

sikeres produk-

ciók, együttműkö-

dés 

Pogányi Óvoda bemutató órák, 

nyílt nap, kéz-

műves foglalko-

zás, közös fellé-

pések 

beiskolázás,  eseti kon-

zultáció 

tagintéz-

mény ve-

zető, tanítók  

tanítók, óvodave-

zető, óvónők 

bemutató foglal-

kozások/órák, 

szakmai progra-

mok 

Pogányi Falu-

ház 

programokon 

való részvétel, 

eseti konzultá-

ció 

Márton-nap, Karácso-

nyi ünnepség, Március 

15., Kihívás napja, Köl-

tészet napja, "Az én 

mozim" 

tagintéz-

mény ve-

zető, tanítók 

Faluház vezetője, 

tanítók  

sikeres produk-

ciók 

Pogányért Ala-

pítvány 

Falukarácsony 

ill. felkért ren-

dezvényeken 

részvétel 

eseti konzultáció, sze-

repléseken részvétel 

tagintéz-

mény ve-

zető 

Juhász Zoltán Kölcsönös meg-

elégedésen ala-

puló együttműkö-

dés 

Pogányi Hírek szerkesztőségi 

megbeszélése-

ken részvétel, 

cikkek írása 

Hírek események az is-

kola életéről (cikkek 

írása) 

tagintéz-

mény ve-

zető 

szerkesztőségi ta-

gok 

megjelent írások, 

gyerekmunkák 
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6. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terü-

letek 

Alkalma-

zott mód-

szer 

 

Ellenőrzött 

pedagógus 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

- munkaköri leírások 

aktualitásai 

- bemeneti mérések:tanulói 

képességek felmérése (Difer, 

Sindelar, mozgásállapot 

vizsgálat) 

- ped. és iskolatitkár 

munkaköri leírásai  

- vizsgáló eljárások, év 

eleji felmérések   

 

- szöveg 

aktualizálása 

- felmérések 

- tagintézmény 

vezető 

- Szélig 

Terézia, Patói 

Pálma, 

Rákosfalviné 

intézményveze

tő, 

tagintézmény-

vezető 

október 

- évindítás adminisztrációs 

teendőink nyomon követése 

- tanügyi dokumentumok 

vezetése 

- óralátogatás: mindennapos 

testnevelés 

 

- KIR és más 

statisztikai 

adatállományok,  

- osztálynaplók, 

foglalkozási terv, 

egyéni fejlesztési 

tervek, 

tehetséggondozás 

terve,törzslapok, 

tanmenetek, tematikus 

tervek,  

- látogatott tanórák: 

mindennapos 

testnevelés (úszás is) 

 

- dokumentum- 

vizsgálat 

 

 

 

 

 

- óralátogatás, 

hospitálás, 

óramegbeszélé

s 

- tagintézmény  

vezető 

 

 

- tanítók 

 

 

 

- Patói Pálma 

-Nemes Tamás 

 

 

- intézmény-

vezető 

- tagintézmény 

vezető 

 

 

 

 

- tagintézmény 

vezető 

 

 

november 
- differenciálás lehetőségei az 

öv osztályokban (tsf is) 

- látogatott tanórák: 

matematika, magyar 

nyelv és irodalom, 

német, tanulást segítő 

foglalkozás 

- óralátogatás, 

hospitálás, 

óramegbeszélé

s  

- Patói Pálma 

- Rákosfalvi 

Istvánné 

- Müller Dóra 

 

tagintézmény 

vezető 

január 

- félévi adminisztráció 

megfelelése és teljesítése 

- adminisztratív teendők 

ellátása 

- naplók, tájékozató 

füzetek, beszámolók, 

statisztika 

- iktatás, tanulói 

nyilvántartás, isk. 

életvitel 

dokumentumai 

- dokumentum- 

vizsgálat 

 

 

- Patói Pálma 

- Rákosfalvi 

Istvánné 

- Juhászné 

- Müller Dóra 

- Juhászné 

tagintézmény- 

vezető 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terü-

letek 

Alkalma-

zott mód-

szer 

 

Ellenőrzött 

pedagógus 

Ellenőrzést 

végzők 

február 

- tanügyi dokumentumok 

vezetése 

-IKT kompetenciák fejlettsége 

- osztálynaplók, 

foglalkozási terv, 

egyéni fejlesztési 

tervek, 

tehetséggondozás 

terve, tapasztalati 

tanmenetek 

-IKT  lehetőségei az öv 

osztályokban látogatott 

tanórák: matematika, 

magyar nyelv és 

irodalom, német 

- dokumentum- 

vizsgálat  

- hospitálás, 

óramegbeszélé

s  

- dokumentum- 

vizsgálat 

 

 

- Patói Pálma 

 - Rákosfalvi 

Istvánné 

- Müller Dóra 

tagintézmény- 

vezető 

május 
- tanulást segítő foglalkozások 

és készség tárgyak tanításának 

lehetőségei az öv osztályokban 

- látogatott 

tanórák:ének, technika,  

tanulást segítő 

foglalkozás 

- hospitálás, 

óramegbeszélé

s 

 - 

dokumentum- 

vizsgálat 

- Rákosfalvi 

Istvánné, 

- Juhászné K. 

Zsuzsa 

tagintézmény- 

vezető  

június 

- tanügyi dokumentumok 

vezetése 

- adminisztratív teendők ellátása 

- naplók, törzslapok, 

bizonyítványok, 

beszámolók, statisztika 

- iskolai életvitel 

dokumentumai 

- dokumentum- 

vizsgálat 

- Patói Pálma 

- Rákosfalvi 

Istvánné  

- Müller Dóra 

- Juhászné 

tagintézmény- 

vezető 

 

A 2016/2017 tanév tagintézményi feladattervét a szülői szervezet 2016.09.16-án megtartott szülői értekezletén vélemé-

nyezte.(lásd. melléklet) 

A 2016/20167tanév tagintézményi feladattervét a nevelőtestület 2016.09.16.-án megtartott értekezletén elfogadta. (lásd mel-

lékelt jegyzőkönyv) 
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MELLÉKLETEK  

 

1. sz. melléklet  1.-2. öv osztály osztályfőnöki  munkaterve 

2. sz. melléklet  3.-4. öv osztály osztályfőnöki  munkaterve 

3. sz. melléklet  2016-2017. tanév  éves önértékelési terv 

4. sz. melléklet  Öko-iskola 2016-2017 éves munkaterve  

5. sz. melléklet Mozgásfejlesztés 2016-2017 évi munkaterve 
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A GIMNÁZIUM MUNKATERVE 

 

1. Az intézmény tanulói adatai (2016. szeptember) 

 

osztály/ cso-

port 

osztály lét-

szám 

integrált 

sajátos ne-

velési igé-

nyű tanu-

lók 

(SNI) 

beillesz-ke-

dési, tanu-

lási és ma-

gatar-tási 

zavarok-

kal küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-ta-

nuló 

hátrá-nyos 

helyzetű ta-

nulók 

(HH) 

halmo-zot-

tan hátrá-

nyos hely-

zetű tanu-

lók 

(HHH) 

9.a 38 1 1 1 0 0 

9.b 31 2 2 0 1 0 

9.c 30 1 1 0 2 0 

10.a 27 0 0 0 0 0 

10.b 30 0 3 2 1 0 

10.c 33 2 2 0 0 1 

11.a 36 3 1 0 0 0 

11.b 27 7 2 0 0 1 

11.c 26 6 1 0 1 0 

12.a 28 0 2 0 3 0 

12.b 27 2 3 2 1 1 

12.c 25 0 4 0 2 0 

Összesen 358 24 22 5 11 3 

 

Csoportok száma összesen: 12 

 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók: 1fő 

Név bejelentés időpontja okt.azonosító 

Madács Liliána 2016.08. 01. 78912159324 
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Magántanulók 5 fő 

Név bejelentés időpontja okt.azonosító 

Jámborcsik Kata  2016.09.22. 76760122146 

Konkoly Virág 2016.09.02. 77699090787 

Burkus Barbara 2016.09.05. 76560148195 

Németh Kata 2016.09.01. 75330446276 

Németh Zsófia 2016.09.05. 72813609518 

 

 

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma:  119 fő és aránya: 33.24% 

SNI tanulók száma: 24 fő és aránya: 6,7% 

Étkezők száma: 32 fő,  

ebből az ingyenesen étkező száma: 2 fő és aránya:6,25 %,  

50 %-os kedvezményben részesülők száma: 16 fő és aránya:50 % ,  

teljes árat fizetők száma:14 fő és aránya: 43,75% 

 

Munkaközösségek  

 

 

Munkaközösségek 

 

Név 

 

Tagok 

 

Vezető 

Magyar- vizuális kultúra Gergelyné Hideg Katalin 

Futó J. Attila 

 Horváth Éva 

 Mezei Adél 

 Minárik Tamás 

Fürdős Katalin 

Mezei Adél 

Történelem-társadalom- 

ismeret 

Bánáti Enikő 

 Benkőné Bayer Anikó  

Bóna Gézáné Maksay Mária 

Gergelyné Hideg Katalin 

Minárik Tamás 

Benkőné Bayer Anikó 

Matematika - informatika Balogh Hajnalka 

Jéhnné Csók Ildikó 

Ritter Józsefné  

Pintér László  

Posta Györgyné 

 Ulrich Magdolna 

Jéhnné Csók Ildikó 

 

Természet- 

tudományok  

Kifor Gabriella 

 Fükéné Walter Mária 

Ritter Józsefné 

 Tislerics László  

Jani Péter  

Merzay Katalin 

Tislerics László 
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Idegen nyelv Bánáti Enikő  

Bender Ágnes 

 Benkőné Bayer Anikó 

Besenczi Alexandra 

Erdélyi Krisztina 

Gál Ibolya 

Jani Péter  

Pék Mónika 

 Wesley Paines  

Zombori Judit 

Aporfi Ágnes 

 Lovász Ágnes 

Pintérné Zsigmond Katalin 

Zecher Éva  

Erdélyi Krisztina 

 

 

Fakultációk a 11. évfolyamon 

 

TANTÁRGY TANÍT 

magyar Gergelyné Hideg Katalin 

történelem Bánáti Enikő 

matematika Ritter Józsefné 

biológia Kifor Gabriella 

angol Erdélyi Krisztina 

német Lovász Ágnes 

 

 

Fakultációk a 12. évfolyamon 

 

TANTÁRGY TANÍT 

magyar Minárik Tamás 

történelem Bánáti Enikő 

matematika Posta Györgyné 

angol Jani Péter 

német Zecher Éva 

biológia Kifor Gabriella 

 

 

A fakultációk mellett minden tanulóa 11. évfolyamon heti 2 órában, a 12. évfolyamon heti 3 órában az általa 

választott emelt óraszámú képzésen vesz részt (magyar-angol két tanítási nyelvű képzés, emelt óraszámú angol, 

emelt óraszámú társadalomismeret - humán szolgáltatás, német nemzetiségi nyelv). 

 

Szakkörök 

 

SZAKKÖR VEZETI 

Szép magyar beszéd Minárik Tamás 

Énekkar:szerda 0. óra Friss Hajnalka 

Kelet folyóirat Mezei Adél 

Nyelvi előkészítő matematikából Jéhnné Csók Ildikó 

 

Felzárkóztató, fejlesztő csoportos foglalkozások 

 

Foglalkozás Vezeti 

Német nyelv Lovász Ágnes, Zecher Éva 

Magyar Horváth Éva Andrea 

Matematika Ritter Józsefné 
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Matematika Ulrich Magdolna 

Matematika Posta Györgyné 

Fizika, matematika Tislerics László 

Társadalomismeret Bóna Gézáné Maksay Mária 

Francia nyelv Pintérné Zsigmond Katatlin 

 

 

Csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás 

 

 

Foglalkozás Vezeti 

Német nyelv Aporfi Ágnes 

Német nyelv Zecher Éva 

Francia nyelv Pintérné Zsigmond Katalin 

Fizika Tislerics László 

Matematika Pethő József 

Matematika Ritter Józsefné 

Kémia Fükéné Walter Mária 

Informatika Balogh Hajnalka, Pintér László 

Vizuális kultúra Futó J. Attila 

Testnevelés Klencsár Dezsőné 

 

Tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás 

 

Foglalkozás Vezeti 

Informatika Balogh Hajnalka 

Humán szolgáltatás Bóna Gézáné Maksay Mária 

Földrajz Jani Péter 

Angol célnyelv Bender Ágnes 

Angol célnyelv Gál Ibolya 

Vizuális kultúra Futó József Attila 

 

A mindennapos testnevelés biztosításának módja 

Az előző tanévtől már mind a négy évfolyamon a heti 5 óra testnevelés beépül az órarendbe. A 12. a  osztályban 

2 órán tánc tanítása folyik. Törekvésünk a tánctanítás kiterjesztése a 11. és 12. évfolyamra, ha a személyi feltételek 

rendelkezésre állnak. A sportegyesületben sportolók (fél évente) kérelem és igazolás benyújtása után felmentést 

kapnak 2 testnevelés óra látogatása alól, melyek időpontját a szaktanárral egyeztetik. Az órarend készítésénél arra 

törekedtünk, hogy a hét során legyen első és utolsó óra is a testnevelés.  

 

Személyi feltételek: 

Óraadó megbízási szerződéssel: 

12.a osztály 2 óra testnevelés/tánc: Józsa János 

Utazó gyógypedagógus,  

szurdopedagógus látja el két hallássérült tanulónkat a 11.a  2 órában és 11.b-ben 2 órában. 

 

Áttanítások a gimnáziumból az általános iskolákba: 

 

NÉV 1. Sz. Ált. Iskolába 2. Sz. Ált. Iskolába 

Futó Attila  9 óra vizuális kultúra 

Jani Péter 6 óra földrajz angolul  

Fükéné Walter Mária 4,5 óra fizika  

Wesley Paines 4 óra angol  

Merzay Katalin  5,5 óra tanulószoba 
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Ritter Józsefné  6 óra tanulószoba 

 összesen: 35 óra 

 

Áttanítások az általános iskolákból a gimnáziumba: 

 

NÉV 1.Sz. Ált. Iskolából 2.Sz. Ált. Iskolából 

Fürdős Katalin  5 óra magyar nyelv és irodalom 

Olasz Istvánné  3 óra ének-zene 

Friss Hajnalka  3 óra ének-zene, 1 óra kórus 

Süle Zoltán 2 óra mozgókép és médiais-

meret 

 

Ludván Zsolt 4 óra mozgókép és médiais-

meret 

 

Besenczi Alexandra 7 óra angol nyelv  

Stier Lászlóné  9,5 óra mozgásfejlesztés(szomato- 

pedagógus) 

Hartmann Zsanett  4,5 óra fejlesztés(gyógypedagó-

gus) 

 összesen: 38 óra 

  

Tárgyi feltételek 

 

Tantermeink száma:  

Nagy terem: 15  

 Kicsi terem: 4  

 Projektorral felszerelt terem: 7 (Ebből 5 projektor javításra szorul) 

 Interaktív táblával felszerelt terem: 7 (ebből 6 a TIOP 1.1.1. pályázat révén) 

 

2. Vezetők heti ügyeleti rendje 

 Ulrich Magdolna, igazgató Minárik Tamás, igazgató -helyettes 

Hétfő 745-16    (8,25 óra) 800-16    (8 óra) 

Kedd 730-14   (6,5 óra) 800-16    (8 óra) 

Szerda 730-1430   (7 óra) 1200-16    (4 óra) 

Csütörtök 715-14     (6,75 óra) 1000-16    (6 óra) 

Péntek 11-1430   (3,5 óra) 800-1400    (6 óra) 

       

3. A tanév helyi rendje  

A 2016-2017. évi tanév őszi munkanap áthelyezése 

2016.október 15. munkanap (okt 31. pihenőnap) helyett november 19. (szombat) munkanap. 

Gimnázumunk 2016.november 18-án és 19-én szombaton tartja az intézményegység 30 éves jubileumi prog-

ramjait. 

November 19. munkarendje:  

 második, harmadik és negyedik óra pénteki munkarend szerini tanóra, 

 ötödik és hatodik órában volt tanítványaink tartanak bemutatókatt, előadásokat, 

 délután és este további programok mostani és régi diákok közreműködésével. 
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3.1. 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.) 
10. évfolyam Bá-

náti Enikő 
10.06. 

2. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 

(október 23.) 

Iskolavezetés –

Művelődési Ház 

10.13 és 

10.21. 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai em-

léknapja (február 25.) 

Természettudomá-

nyos munkaközös-

ség 

02.24. 

4. 
Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe 

(március 15.) 

10. a és 10. c Ben-

der Ágnes, Mezei 

Adél 

03.14. 

5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) 

Hajnal Éva 1. Sz. 

Ált. Isk. tanítója 

 

04.20. 

6. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 

Idegen nyelvi 

munkaközösség 

(német-francia 

szakosok) 

06.02. 

 

3.2. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Őszi túranap- DÖK nap 
Merzay Katalin,  

Balogh Hajnalka, 11.b 
09.16. 

2. Verébavató  

11. évfolyam 

Balogh Hajnalka  

Benkőné Bayer Anikó 

Erdélyi Krisztina 

10.07. 

3. Diákigazgató-választás 12. évf. ofők 11.17. 

4. 
„Lóg a ritmus”- osztályszintű éneklési ver-

seny 
DÖK 11.18. 

5. Jubileumi ünnepségek Iskolavezetés 11.18-19. 

6. Diáknap 12. évf. ofők 12.09. 
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sz. esemény / téma felelős időpont 

7. 
Általános iskolás gyerekek megajándéko-

zása 
DÖK Molnár Ferenc 12.16. 

8. Karácsony 
Friss Hajnalka, Minárik 

Tamás 
12.21. 

9.  Farsangi mulatságok DÖK 02.17. 

10. A költészet napja 
Magyar munkaközösség 

Színjátszókör 
04.11. 

11.  DÖK kirándulás Balogh Hajnalka, DÖK 

2016.októ-

ber 

2017.május 

12. Kelet című iskolai lap megjelentetése 
Mezei Adél felelős szer-

kesztő 

2016.ősz 

2017 tavasz 

 

3.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Szalagavató Benkőné Bayer Anikó 01.27. 

2. Ballagás 

Friss Hajnalka, Merzay 

Katalin, osztályfőnö-

kök 

05.06. 

3. Tanévzáró Mezei Adél 05.16. 

 

3.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

3.5.  

időpont esemény / téma felelős 

08.31. Tanévnyitó értekezlet Iskolavezetés 

10.24. Nevelési értekezlet: PSZE, PÉM, önértékelés, nyílt nap 

Iskolavezetés, 

szakértők, szakta-

nácsadók  

11.23. 9. évfolyamos tanulók bemutatása 

ofők, szociális 

munkás, pszicho-

lógus 

01.23-24. Osztályozó értekezlet 
Iskolavezetés, 

ofők, szaktanárok 

01.30. Félévi értékelő nevelési értekezlet Iskolavezetés 
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időpont esemény / téma felelős 

03.27 Tehetségnap 
Intézményveze-

tés, iskolavezetés 

05.02. Osztályozó értekezlet a 12. évfolyamosoknak 
Iskolavezetés 

ofők, szaktanárok 

06.12-13. Osztályozó értekezlet 
Iskolavezetés, 

ofők, szaktanárok 

06. 27. Év végi értékelő értekezlet Iskolavezetés,  

 

3.6. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

 

idő-

pont 
esemény / téma felelős 

09.08. Szülői értekezlet (9. évf.) osztályfőnökök 

09.13. Szülői értekezlet (10. 11.és 12. évf.) osztályfőnökök 

02.06. Szülői értekezlet osztályfőnökök 

11.21. Fogadóóra szaktanárok 

04.10. Fogadóóra szaktanárok 

 

A szaktanárok heti egy órában megjelölték fogadó órájukat, amely honlapunkon megtekinthető. 

 

Név Hétfő kedd szerda 

csütör-

tök péntek 

Aporfi Ágnes   2.óra   

Balogh Hajnalka  4.óra    

Bánáti Enikő   6.óra   

Bender Ágnes   4.óra   

Benkőné Bayer Anikó   4.óra   

Besenczi Alexandra     2.óra 

Bóna Gézáné Maksay 

Mária 6.óra     

Erdélyi Krisztina 3.óra     

Futó J. Attila   4.óra   

Fükéné Walter Mária     5.óra 

Gál Ibolya 3.óra     
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Gergelyné Hideg Ka-

talin  5.óra      

Gosztolya József 5.óra     

Horváth Éva    3.óra  

Jani Péter  4.óra     

Jéhnné Csók Ildikó    4.óra  

Kifor Gabriella 6.óra     

Klencsár Dezsőné   5.óra   

Lantos Judit   6.óra   

Lieberné Éliás Ágnes      4.óra 

Lovász Ágnes   3.óra    

Merzay Katalin    4.óra  

Mezei Adél     3.óra 

Minárik Tamás 2.óra     

Paines,Wesley B.   4.óra   

Pék Mónika 6.óra     

Pintérné Zs. Katalin 5.óra     

Posta Györgyné   3.óra   

Ritter Józsefné  4.óra    

Tislerics László 3.óra     

Ulrich Magdolna Má-

ria  2.óra    

Zecher Éva   2.óra   

 

3.7. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja 

 

időpont esemény / téma felelős 

2016.10.04. -

2017.01.19. kedd 

14.30-15.15 

Előkészítő: Matematika Tislerics László 

kedd 15.20-16.05 Anyanyelv Minárik Tamás 

csütörtök 

15.00-15.45 
Angol nyelv Erdélyi Krisztina 

10.26. (szerda) Nyílt nap Erdélyi Krisztina, Aporfi Ágnes, Ba-

logh Hajnalka, Maksay Mária, iskolave-

zetés 11.22. (kedd) Nyílt nap 
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3.8. Tervezett mérések és vizsgák  

3.8.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a  tanulókat 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

OKTV 11. – 12. 

minden érintett sza-

kos tanár - történe-

lem, angol nyelv, 

biológia, francia 

nyelv, informatika, 

matematika, német 

nyelv tantárgyakból 

 

Juvenales Translatores  

 EU-s fordítási verseny 

 

9. – 12. 

 Pék M., Wesley 

Paines, Gál Ibolya 

Bender Á. 

 

Eu-s civilizációs verseny 9. – 12. 

Gál Ibolya,Wesley 

Paines, Benkőné 

Bayer Anikó 

 

Esszéíró verseny  

 
9. – 12. 

Erdélyi K, Bender, 

az érintett tanárok   
 

biológia- földrajz verseny két-tan-

nyelvűsöknek 
9. – 12. 

Jani Péter, Kifor 

Gabriella 
 

Elsősegélynyújtási vetélkedő, az 

ANK Kollégiuma szervezésében 
9. – 12. Kifor Gabriella  

Nyelvművelő vetélkedő a „Gun-

del"-ban  

 

9. – 12. Minárik Tamás  

Implom József Helyesírási Ver-

seny 
9. – 12. Mezei Adél  

Kazinczy-verseny 

 
9. – 12. Minárik Tamás  

Édes anyanyelvünk-verseny 9. – 12. Minárik Tamás  

VI. Lázár Ervin országos anya-

nyelvi verseny 
9. – 12. Horváth Éva  

Fejér Lipót matematika verseny  11. – 12. 
Matematika mun-

kaközösség tagjai 
 

A Zipernowszky matematika ver-

seny  
9. – 10. 

Matematika mun-

kaközösség tagjai 
 

Zrínyi Ilona matematika verseny 9. – 12. 
Matematika mun-

kaközösség tagjai 
 

Kenguru matematika verseny 9. – 12. 
Matematika mun-

kaközösség tagjai 
 

„Lesefüchse” német nyelvű olva-

sási verseny  
11.  

Német munkakö-

zösség 
 

Francia nyelvi kiejtési verseny 9. – 12. 
Pintérné Zsigmond 

Katalin 
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Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Chanson verseny 

 
9. – 12. 

Pintérné Zsigmond 

Katalin 
 

Plume d’or verseny 9. – 12. 
Pintérné Zsigmond 

Katalin 
 

4 for Europe Európai Uniós Ver-

seny 

 

9. – 12. 
Angol és német 

munkaközösség 
 

 Curie kémia emlékverseny 9. – 10. 
Fükéné Walter Má-

ria 
 

Mikola Sándor országos tehetség-

kutató verseny fizikából 
9. Tislerics László  

Curie környezetvédelmi vetélkedő 9. – 12. Merzay Katalin  

Atlétika ügyességi és váltófutó 

csapatbajnokság  

 

9. – 12. Klencsár Dezsőné  

Atlétika ISK egyéni és 

csapatbajnokság                    
9. – 12. Klencsár Dezsőné  

Atlétika egyéni bajnokság                                          9. – 12. Klencsár Dezsőné  

Úszó diákolimpia                                       9. – 12. Klencsár Dezsőné  

Radnóti Kupa röplabda torna   9. – 12. Klencsár Dezsőné  

Kispályás amatőr labdarúgás 9. – 12. Pataki Tamás  

Teremlabdarúgás 9. – 12. Pataki Tamás  

Iskolai történem háziverseny  

 
9. – 11. 

Gergelyné Hideg 

Katalin, Benkőné 

Bayer Anikó 

 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák  

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

alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga: 2017.08.29. 

 osztályozó vizsga: 2017.01.16-20. illetve 2017.06.05.-09. 

 pótló vizsga (egyedileg meghatározott észszerű időpontban) 

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

 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 

„kis érettségi” 10. illetve 11. osztályban. Részletesen szabályozva a 2014 októberében készült és a 2015. 

évi nyitó értekezleten felülbírált, módosított cselekvési tervben. 

Próbaérettségi vizsgák 12. évfolyamon, rögzített eljárásrend alapján, matematika, idegen nyelv tantár-

gyakból. 
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3.8.2. A középfokú felvételi eljárás keretében lebonyolított vizsgák időpontjai: 

 Központi írásbeli vizsgák: 2017. 01.21. 

 A szóbeli felvételi vizsga megszervezésének időpontja: 2017.02.20-21-22. 

 

 

 

3.8.3.  Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok  

rendes érettségi és előrehozott érettségi (idegen nyelvekből, továbbá informatikából) 

Emelt szintű írásbeli 

érettségi vizsga 

Középszintű írásbeli érettségi 

vizsga 
Időpont 

magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 2017. május 8. 8 óra 

matematika matematika 2017. május 9. 8 óra 

történelem történelem 2017. május 10. 8 óra 

angol nyelv angol nyelv 2017. május 11. 8 óra 

német nyelv német nyelv 2017. május 12. 8 óra 

informatika - 2017. május 15. 8 óra 

biológia biológia 2017. május 16. 8 óra 

társadalomismeret - 2017. május 16. 14 óra 

- informatika 2017. május 18. 8 óra 

kémia kémia 2017. május 19. 8 óra 

földrajz földrajz 2017. május 19. 14 óra 

fizika fizika 2017. május 22. 8 óra 

- rajz és vizuális kultúra 2017. május 22. 14 óra 

francia nyelv francia nyelv 2017. május 23. 8 óra 

 mozgóképkultúra és médiaisme-

ret 

2017.május 24. 14 óra 

   

Emelt szintű szóbeli 

érettségi vizsga 

Középszintű szóbeli érettségi 

vizsga 
Időpont 

szóbeli vizsgák - 2017. június 8-15. 

- szóbeli vizsgák 2017. június 19-30. 

 

3.8.4. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (melléklet) szól-

nak. 

Kiemelt mérések: 

d) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítsé-

gével 
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Határidő: 2016. szeptember 15. 

Felelős: Magyar, matematika, idegen nyelv szakmai munkaközösség-vezetők 

e) Országos mérés a. 10. évfolyamokon 

Határidő: 2017.05.24. 

Felelős: Magyar, matematika szakmai munkaközösség-vezetők 

Balogh Hajnalka, igazgatóhelyettes  

3.8.5.  A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

 

sz. esemény / téma felelős időpont 

eredmé-

nyességi 

mutató 

1. 

Felmérés elvégzése, feldolgozása 

és rögítése 

Gosztolya Jósef 

2017.januártól - 

2017. májusig 

A orszá-

gos átlag 

elérése 

2. Klencsár Desóné 

3. Lantos Judit 

 

4. SZAKMAI FELADATOK  

 

Az oktatás eredményessége érdekében tervezett feladatok: 

A intézmény szakértői és szaktanácsadói képzésen részt vett tagjai segítik a tantestület munkáját 

Felelős: igazgató 

Határidő: 2016. aug.- 2017. április 

Iskolagyűlések a  hiányzások és a tanulmányi eredmények helyzetéről, a fenntarthatóság-környezettudatosság 

témakörében (szelektív hulladékgyűjtés, papírgyűjtés). 

Felelős: igazgató 

Határidő: 2017. május 30. 

 

Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 

Felelős: igazgató, matematika munkaközösség 

Határidő: 2017. mársius6-10.. 

 

Felzárkóztató foglalkozások tartása a kidolgozott eljárásrendünk szerint 

Felelős: Felelős: igazgató 

Határidő: 2017. május 30. 

 

Határidő: 2017. jún. 15. 

Német önkéntes biztosítása a német nyelv tanításához, lehetőségek kiaknázása 

Felelős: német munkacsoport-vezető 

Határidő: 2017. jún. 13. 

Az új irányelveknek megfelelően átalakított kéttannyelvű képzés tapasztalatainak összegyűjtése  

Felelős: angol munkaközösség-vezető 

Határidő: 2017. jún.13. 

A városismereti, múzeumi program működtetése 
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Felelős: történelem munkaközösség-vezető 

Határidő: 2016. szeptembertől folyamatosan 

Ami a fizikaórából kimaradt - a facebook az oktatás szolgálatában 

Felelős: Tislerics László fizikatanár 

Határidő: 2017. jún. 15.  

Az Apáczai Napok keretén belül bemutatásra kerülnek azok a házi dolgozatok, projektmunkák, amiket a tanulók 

a tanév során természettudományos tárgyakból készítettek. 

Felelős: Tislerics László munkaközösségvezető  

Határidő: 2017. jún. 15.  

Magyar és angol nyelvű disputa beindítása 

Felelős: Pék Mónika 

Határidő:2017.május 

IT Services kapcsolat-együttműködés-üzemlátogatás szervezése 

Felelős: német munkacsoport és matematika munkaközösség-vezető 

Határidő: 2016 nov.-2017.április 

Közösségi szolgálat teljesítése, lehetőségek hatékony kihasználása 

Felelős: Pintérné Zsigmond Katalin 

Határidő: 2017. január.03. 

 

A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok (versenyeken kívül): 

Laborlátogatás a Babits ill. Nagy Lajos Gimnáziumokba. 

Felelős: Fükéné Walter Mária 

Határidő: 2017. jún. 15.  

Kapcsolatfelvétel a PTE Természettudományi Karával ( Pálfalvi László docenssel ),  

a továbbtanulási lehetőségekkel kapcsolatban. 

Felelős: Tislerics László munkaközösségvezető 

Határidő: 2017. jún. 15.  

Franciaországi tanulmányút 

Felelős: Pintérné Zsigmond Katalin 

Határidő: 2016.09.15-24. 

A 11.a és   osztály Nagy – Britanniai tanulmányi kirándulása 

Felelős: Benkőné Bayer Anikó 

Határidő: 2017. április 

DSD vizsgára felkészítés 

Felelős: német munkacsoport-vezető 

Határidő: 2017. április 30. 

A kompetenciafejlesztéssel összefüggő feladatok 

A matematikai és a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez létrehozott feladatbank használata 

Felelős: igazgató-helyettes, munkaközösség-vezetők 

Határidő: 2017. június 

A 2015. évi kompetenciaeredmények osztály- és egyéni szintű lebontása, a tennivalók megbeszélése, ütemezése 

munkaközösségi foglalkozáson 

Felelős: magyar- és matematika munkaközösség-vezetők 

Határidő: 2016. október 30. 

A 2016. évi kompetenciamérés eredményeinek megismerése, elemzése. 

Felelős: Pintér László, munkaközösségvezetők 

Határidő: 2017.. április 

Pályaorientációs - program megvalósítása, bővítése 

Felelős: Zecher Éva, igazgató 
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Határidő: 2017. június  

Tanulásmódszertan tanítása a magyar nyelv és irodalom és az osztályfőnöki órák keretében a 9. és 10. évfolyamon 

Felelős: magyar munkaközösség-vezető 

Határidő: 2017. június 15-ig folyamatosan 

Az IKT használatával kapcsolatos feladatok 

Bemutató órák szervezése az IKT használatával kapcsolatban 

Felelős: igazgató és Pintérné Zsigmond Katalin 

Határidő: 2017. április (Apáczai Szakmai napok) 

Multimédiás oktató anyagok tesztelése, készítése francia nyelvből 

Felelős: Pintérné Zsigmond Katalin 

Határidő: 2017. jún.15. 

A TIOP 1.1.1 fenntartásával összefüggő feladatok megvalósítása  

Felelős: igazgatóhelyettes 

Határidő: 2017. június 15. 

A környezettudatos neveléssel kapcsolatos feladatok: 

Témahét szervezése a fenntarthatóság-könyezettudatosság jegyében  

Felelős: öko-felelős, DÖK 

Határidő: 2017. április24-28. 

 

A tanulók bevonása az iskola takarításába 

Felelős: öko-felelős 

Határidő: 2017. jún. 15. 

Kortársoktató tanulóink foglalkozásai az óvodákban és általános iskolákban környezeti nevelés témában 

Felelős: öko-felelős 

Határidő: 2017. jún. 15. 

ÖKO pályázat megújítása 

Felelős: öko-felelős 

Határidő: 2017.09.30. 

Az ÖKO-címhez kapcsolódó programok, rendezvények megszervezése, lebonyolítása 

Felelős: öko-felelős 

Határidő: 2017. június 15. 

Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok: 

A hátrányos helyzetű tanulókról vezetett adatbázis frissítése  

Felelős:Dománé Lázár Henrietta, osztályfőnökök 

Határidő: 2016.október 30. 

A hátrányos helyzetű, problémás tanulók egyéni gondozása az intézményi program alapján 

Felelős: Zecher Éva, Dománé Lázár Henrietta, osztályfőnökök 

Határidő: 2017. május 30. 

Egészségneveléssel összefüggő feladatok: 

A dohányzás visszaszorítására készült program megvalósítása 

Felelős: Benkőné Bayer Anikó 

Határidő: 2017. jún.15. 

Egészségnevelési osztályfőnöki órák a védőnő bevonásával, a közösen kialakított tervek alapján 

Felelős: osztályfőnöki munkacsoport-vezető 

Határidő: 2017. május végéig folyamatosan 

Tanulói prezentációk osztályfőnöki órákon, a gimnáziumban és az általános iskolákban a dohányzás káros hatá-

sairól 

Felelős: Bayer Anikó 
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Határidő: 2017. május vége 

Az iskolapszichológus bevonása a gimnázium nevelési munkájába a pszichológus munkaterve alapján 

Felelős: of. munkacsoport-vezető 

Határidő: 2017. jún. 10. 

Évfolyamszintű egészségnevelési előadások a 11-12. évfolyam számára, meghívott előadókkal 

Felelős: Kifor Gabriella, Bayer Anikó 

Határidő: 2017. március 30. 

Kortárs segítők képzése, foglalkoztatása az egészségnevelés témában 

Felelős: Bayer Anikó, Merzay Katalin 

Határidő: 2017. május.30. 

Dolgozói kompetencia térkép frissítése 

Felelős: igazgató 

Határidő: 2016. szeptember 15. 

PR feladatok: 

Együttműködés az általános iskolákkal (különös tekintettel az ANK iskoláira) 

Felelős: igazgató, igazgató-helyettes, munkaközösség-vezetők 

Határidő: 2017. jún. 15. 

Együttműködések bővítése a PTE karaival 

Felelős: igazgató 

Határidő: 2017. jún. 15. 

A gimnáziumi weblap fejlesztése, folyamatos működtetése 

Felelős: rendszergazda, igazgatóhelyettes 

Határidő: 2017. június 15. 

Az intézményi működéssel kapcsolatos feladatok: 

A közzétételi lista frissítése 

Felelős: igazgató-helyettes 

Határidő: 2016. szept. 30. 

A KIR karban tartása 

Felelős: igazgató-helyettes, iskolatitkár 

Határidő: 2016. okt.1. 

A munkaköri leírások módosítása, kiegészítése 

Felelős: igazgató 

Határidő: 2016. október 15. 

Az éves beiskolázási tervek elkészítése, felülvizsgálata a jogszabályi változások figyelembe vételével 

Felelős: igazgató 

Határidő: 2017. március 1. 

Az SNI és a BTM tanulók adminisztrációja  

Felelős: igazgató, iskolatitkár, fejlesztő pedagógus 

Határidő: 2016. szeptember 15. 

A magántanulókkal, tanulói jogviszonyt szüneteltetőkkel kapcsolatos adminisztráció 

Felelős: igazgató 

Határidő: 2016.október 10 

4.1. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős határidő 

Folyamatban lévő projekt 
Erasmus+2014-1-PL01-KA201-

003664 

Bender 

Ágnes 

2014.09.01. 

– 

2017.08.31. 
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Fenntartási időszakban lévő 

projektek 
TIOP 1.1.1 igazgató  

Nyertes pályázat:  

Pécsi Önkormányzat kulturális pályá-

zata: múzeum és 

színházlátogatás 

Minárik 

Tamás 
2016.12.21. 

Nyertes pályázat:  
Erasmus+Iskolai, óvodai stratégiai 

partnerségek projekt (Tempus Köz-

alapítvány) 

Erdélyi 

Krisztina 

2016.09.01.

- 

2018.12.31. 

Közreműködés a Művelődési 

Ház nyertes pályázatában 
Színjátszókör működtetése 

Fenyvesi 

Mihály 

igazgató 

2016.10.28

-tól folya-

matos 

 

4.2. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi feladatok 

A hosszú távú céljainknak megfelelően támogatjuk: 

- a szaktárgyi, szakmai képzéseket 

- a digitális kompetencia fejlesztését célzó képzéseket 

- a szakvizsgára készítő képzéseket,  

- a tehetséggondozással kapcsolatos képzéseket  

- a módszertani képzéseket  

Az alkalmankénti 5 órás vagy azt meghaladó továbbképzésekkel teljesíthető a 120 órás képzés. 

A továbbképzésekre vállalkozó pedagógusok beiskolázására a tanfolyamok ismeretében és anyagi lehetőségeink 

függvényében az év további részében kerül sor.  

Név Továbbképzési terület A képzés óraszáma 

Bánáti Enikő digitális kompetencia fejlesztése 

szakmai képzések 

módszertani képzések 

tehetséggondozás 

ifjúságvédelem 

30-120 óra 

 
Tislerics László 

Balogh Hajnalka 

Gergelyné Hideg Katalin 

Lovász Ágnes 

Mezei Adél 

Pék Mónika 

 

 

5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

 

5.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

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

 DÖK 
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 Iskolagyűlés 

 Szülői munkaközösségi gyűlés 

 Szülői értekezlet 

Az osztályfőnökök:  

 elektronikus napló, kapcsolattartás interneten 

 a tanulókkal kötött megállapodások, melyeket a szülők is aláírnak 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

 fogadóórák, egyéni fogadó órák. 

 egy osztályban tanító tanárok közös megbeszélése 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 

 

feladat / esemény felelős 

Szülők-nevelők bálja igazgató 

Üzemlátogatások szervezése ofők 

Pályaorientációs tevékenység pályaorientáció fele-

lőse 

Kirándulások szervezésének, lebonyolításának se-

gítése 

ofők 

 

5.2. Szakmai kapcsolatok .   

Az Intézményegységek között  

Az együttműködés célja: a tanulók tanulmányi munkájának, továbbtanulási célok elérésének, 

szabadidejük hasznos eltöltésének segítése, valamint az intézményegységek közötti információáramlás 

biztosítása, az általános iskoláinkból hozzánk jelentkezők számának további növelése. 

A közösen kidolgozandó hosszú távra szóló beiskolázási stratégia elengedhetetlen feltétele a szorosabb, 

még jobban átgondolt együttműködési formák, tartalmak keresése a két általános iskolával, a 

kollégiummal és a művészeti iskolával.  

 Tanév elején az éves feladattervek egyeztetése 

 Az áttanítás lehetősége és kritériumának kidolgozása 

 Pályázatok közös írása, részvétel egymás pályázatainak kivitelezésében (Erasmus, Öko…) 

 Közös programok, rendezvények számbavétele (Ki mit tud, Halloween, Carol singing, Német 

Nemzetiségi népdaléneklési verseny, Elsősegélynyújtó verseny, Egészségnap, Sportnap, 

daltanulás, Apáczai –vetélkedő, stb.)  
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 Szakmai napok keretében keressük a helyét a természettudományos tárgyak megjelenésének 

lehetőségét – kísérletek bemutatása, a fizika és kémia a mindennapjaink része, körülöttünk van. 

Már volt sikeres próbálkozás erre is az előző tanévben is. 

 Kortárs segítők, gimnazisták egészségnevelési program részeként előadásokat tartanak az 

általános iskoláinkban – dohányzás, egészséges életmód, táplálkozás. 

 Nyílt órák – ne csak 8 osztályosoknak, és ne csak egyszer egy évben – előzetes megbeszélés 

 Közös projektek – évente két projekt -5. osztálytól a gimn.12. osztályáig, végtermékek 

nyilvánossá tétele, bemutatása. 

 Színjátszó kör bemutatói, legyenek nyilvánosak a kicsik és a kollégisták számára egyaránt. 

 Filmklub létrehozása (8. osztályosoknak közösen a nagyokkal). Megbeszélés (humán 

faktosoknak is, angolul is) – a film üzenete, rendezője, esetleg aktualitása 

 Év elején és vége táján egy-egy közös nyelvi munkaközösségi beszélgetés: gondok, célok, 

tananyagfejlesztés, tankönyvválasztás, egymásra épülés, ismeretbővítés, az átmenet 

problémáinak feltárása, stb. 

 Az Ökoiskola kritériumrendszeréből adódó környezetnevelési, egészségnevelési feladatainkat 

egyeztetjük, tapasztalatainkat kicseréljük. A 2. Sz. Általános Iskola már Örökös Ökoiskola 

címmel rendelkezik, és már két sikeres monitoring vizsgálaton van túl. Gimnáziumunk és a 

Kollégium is megújítja a címet. 

 A kollégium nyitottá teszi szakköreit a gimnázium nem kollégista tanulói számára (színjátszó, 

origami, városismereti, barkács, természetjáró, filmkultúra, kommunikációs). 

 A gimnázium tanulói igénybe vehetik a kollégium tanulószobai foglalkozásait. 

 A kollégisták részt vehetnek a gimnázium által tartott korrepetálásokon (év elején egyeztetett 

tárgyakból) 

 A gimnázium nyílt napján a kollégium igazgatója tájékoztatót tart az érdeklődő diákoknak, 

szülőknek. 

 Az osztályfőnökök és a kollégiumi nevelőtanárok szoros együttműködése nélkülözhetetlen. 

 A visszajelzés, visszacsatolás a nálunk tanuló diákokról mind az általános iskolák, mind a 

kollégium felé rendszeres kell, hogy legyen. 

 A helyi akkreditált Tehetségpont lehetőségeinek kiaknázása 
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Intézmény Együttműködés tart-

alma 

módja Kapcsolattartó, 

közreműködők 

A helyi sajátossá-

gokból adódó fel-

adatok 

1.Sz.Ált.Is-

kola 

Felvételi előkészítők 

Nyílt nap 

Bemutató órák 

Áttanítások 

Angol két tannyelvű 

közös programok 

Közös programok 

tájékoztató do-

kumentumok, 

személyes 

egyeztetés, nyílt 

napok, áttanítá-

sok személye-

sen, telefonon 

dokumentumok 

segítségével 

egyeztetve 

Iskolavezetés, to-

vábbtanulási- beis-

kolázási felelősök, 

8-os osztályfőnö-

kök 

részvétel szülői ér-

tekezleten 

„Híres pécsiek” té-

májú vetélkedő 

Anyanyelv-csavar, 

Apáczai vetélkedő, 

Kötészet napja ün-

nepség 

 

2.Sz.Ált.Is-

kola 

Felvételi előkészítők 

Nyílt nap 

Bemutató órák 

Áttanítások 

Közös programok 

tájékoztató do-

kumentumok, 

személyes 

egyeztetés, nyílt 

napok, áttanítá-

sok személye-

sen, telefonon 

dokumentumok 

segítségével 

egyeztetve 

Iskolavezetés, to-

vábbtanulási- beis-

kolázási felelősök, 

8-os osztályfőnö-

kök 

részvétel szülői ér-

tekezleten 

 

Kollégium 

Napi kapcsolattartás 

a nevelő tanárokkal 

Egészségnevelési 

programok 

részvétel a kol-

légium egész-

ségnevelési 

programjaiban 

 

 osztályfőnökök 

 

Sportegység Testnevelés órák, 

eszközök használata 

Ügyeleti rend 

személyesen Testnevelést tanítók  

Műv.ház Iskolai rendezvé-

nyek helyszíne 

Közös termek hasz-

nálata 

éves terv, üte-

mezés alapján 

 Közös pályázatok 

megvalósítása 

Könyvtár Tanórák tartása 

Közös foglakozások, 

rendezvények 

 Szaktanárok humánszolgáltatás, 

társadalomismeret 

keretében is 

Művészeti Is-

kola 

Egymás rendezvé-

nyeinek segítése, lá-

togatása 

 szaktanárok  

 

Az Apáczai ÁMK egységeivel 

2013. január elsejével ugyan sajnos két külön intézménynek számítunk, de ez nem jelentett a közös 

munka tartalmi részében változást  
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Kiemelt szerepe van a Művelődési Háznak, ahol a színházterem ad otthont sok-sok rendezvényünknek. 

Még több hasznos, felkínált programon vehetnénk részt, fontos a tanórán kívüli programok, 

tevékenységek gazdagítása (drogprevenció, bűnmegelőzés, egészséges életmód, hangversenyek, 

versenyek, bemutatók, rendhagyó irodalom, történelem óra, stb.), még akkor is, ha esetleg tanóra idejére 

esik, gondoskodva természetesen a pótlásról és a tapasztalatok megosztásáról. A tanítás-tanulás-nevelés 

jó terepe a könyvtár és a fonotéka, melynek használatára szoktatni kell tanulóinkat. Könyvtári órák, 

író–olvasó találkozók, forráselemző foglalkozások tartása könyvtáros tanárunk, illetve a könyvtár 

munkatársai segédletével a tanmenetekben tervezett legyen. 

Az Óvoda változatlanul jó gyakorló terepe kell, hogy legyen a humán szolgáltatás specialitásnak, ahol 

a tanulók képesek az elméleti ismereteket a gyakorlatban alkalmazni, ahol elsajátítják az együttműködést 

a szakemberekkel, megtanulják, hogyan alakítsanak ki megfelelő munkakapcsolatot a dolgozókkal és a 

tereptanárokkal, és felismerik a dolgozók munkájának gyakorlati jelentőségét. 

 

Külső kapcsolataink Volt tanítványainkból Apáczai-kör működött, melynek megújítására a tervezett 

jubileumi program során különös figyelmet fordítunk..  

További kapcsolatok: PTE tanszékei (kiemelten a BTK, TTK, KTK és PMMIK), Testnevelő-tanárok 

Pécsi Egyesülete, Anyanyelvápolók Szövetsége, American Corner, Francia Intézet, Ökováros Ökorégió, 

Német nemzetiségi Önkormányzat, Felsőfokú Szakképző Intézmények, DSD-iskolák Hálózati kapcso-

lataink fenntartása – Pénziránytű, DSD, Ökoiskola, Franciaoktatás EU., Két-tannyelvű Iskolák Egyesü-

lete. 

Tudásközpont, Kodály Központ, Zsolnay negyed programjainak figyelemmel kísérése 

Pécsi Nemzeti Színház, 3. Színház, JESZ előadások megtekintése, találkozás színészekkel 

Élő tartalmi kapcsolat a város többi gimnáziumával. 

 

A fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerületével való konstruktív, 

maximális együttműködés feltétele eredményes munkánknak. Támogatásukat a továbbiakban is kérjük. 

Éljünk a lehetőségekkel, amikor a KLIK felkérésével, szervezésével a város többi középfokú 

intézményével együtt vehetünk részt különböző programokon. 
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A működtető Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának minden olyan szervezetével keressük a 

kapcsolatot, ahol gimnáziumunk specialitásait megragadva meg tud jelenni, segítve a város különböző 

rendezvényeinek sikeres lebonyolítását – nemzetközi konferenciák, találkozók, külföldi delegációk fo-

gadása kapcsán kamatoztathatnánk tanulóink nyelvtudását. A humán szolgáltatási irányban résztvevők 

bekapcsolódhatnak különböző szociális jellegű programok, rendezvények szervezésébe, lebonyolítá-

sába. Tapasztalataikat tanulmányaik során hasznosíthatják, beszámolókat tartanának. Ezáltal a közös-

ségi szolgálat tevékenységi köre is új helyszínekkel bővülhet. 

 

  

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE  

6. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terüle-

tek 

Alkalmazott 

módszer 
Ellenőrzést végzők 

szeptember 

Adatbázis frissítése, 

munkaköri leírá-

sok , ügyeleti rend,  

helyettesítési rend, 

egyéni fogadóórák 

megadása  

Elektronikus napló 

bevezetése, anya-

könyvek, bizonyítvá-

nyok 

HH, HHH, SNI, 

BTM, magántanulók 

Dokumentum- 

vizsgálat 

Határozatok 

iskolatitkár 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

október 

Adatbázis folyama-

tos frissítése 

Kerettantervek, he-

lyi tanterv 

Törzslapok, KIR és 

statisztikai adatállo-

mányok  

Tanmenetek  

Mindennapos testne-

velés 

Dokumentum- 

vizsgálat 

 

munkaközösség-veze-

tők 

igazgató, igagatóhe-

lyettes 

november 

Óralátogatások test-

nevelés, angol 

nyelv, matematika 

(gyakornokok, pró-

baidőre alkalmazott 

kolléga) 

A hiányzások ki-

emelt ellenőrzése 

Tanulói teljesítmé-

nyek, motiváltság 

 

 

Hospitálás 

munkaközösség-veze-

tők 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

december 

Felzárkóztatás, te-

hetséggondozás, fa-

kultáció, tanulást 

segítő foglalkozá-

sok eredményes-

sége 

 Hospitálás 
igazgató 

igazgatóhelyettes 

január 

Fél év értékelése 

Továbbtanulásra 

felkészülés 

Pályaorientáció 

Közösségiszolgálat 

teljesítése 

Tanulói teljesítmé-

nyek 

Szerződések, admi-

isztráció, teljesítések 

 

 

 

Tanulói füzetek 

áttakintése 

munkaközösség-veze-

tők 

osztályfőnökök 

pályaorientáció felelős 

vezetés 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terüle-

tek 

Alkalmazott 

módszer 
Ellenőrzést végzők 

február 
Óralátogatások 

Belső visgarend 

A 10-11. évfolyamos 

vizsgák lebonyolí-

tása 

Hospitálás 

munkaközösség-veze-

tők 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

 

március 

Továbbképzési 

program felülvizs-

gálata, beiskolázási 

terv áttekintése 

Belső visgarend 

Tanúsítványok, telje-

sített órák  

A 10-11. évfolyamos 

vizsgák lebonyolí-

tása 

Hospitálás 

munkaközösség-veze-

tők 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

 

április 
Óralátogatások 

Belső visgarend 

A 10-11. évfolyamos 

vizsgák lebonyolí-

tása 

Hospitálás 

munkaközösség-veze-

tők 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

 

május 

Kompetenciaméré-

sek, objektív, szak-

szerű lebonyolítása 

 

Tanulói teljesítmé-

nyek 

Írásbeli érettségi le-

bonyolítása 

 

munkaközösség-veze-

tők 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

 

június Éves teljesítmények 

Naplók, anyaköny-

vek, bizonyítványok 

Szóbeli érettségi le-

bonyolítása 

 
igazgató 

igazgatóhelyettes 
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Mellékletek  

GIMNÁZIUM 

8. 1. sz. melléklet  Magyar- Vizuális kultúra munkaközösség munkaterve 

9. 2. sz. melléklet  Matematika-Informatika munkaközösség munkaterve 

10. 3. sz. melléklet  Idegen nyelv munkaközösség munkaterve 

11. 4. sz. melléklet  Történelem, társadalomismeret munkaközösség munkaterve 

12. 5. sz. melléklet  Természettudományok munkaközösség munkaterve 

13. 6. sz. melléklet  ÖKO munkacsoport munkaterve  

14. 8. sz. melléklet  Diákönkormányzat munkaterve 

15. 9.sz melléklet   Testnevelés (intézményszintű) munkaközösség munkaterve 

 

 

 



 

 

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 

1. Az intézmény tanulói adatai (2016. szeptember) 

osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos ne-

velési igé-

nyű tanu-

lók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, ta-

nulási és 

magatar-

tási zava-

rok-kal 

küzdő ta-

nulók 

(BTM) 

magán-ta-

nuló 

hátrá-

nyos hely-

zetű tanu-

lók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos hely-

zetű tanu-

lók 

(HHH) 

egész na-

pos neve-

lés-okta-

tás-ban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

1. csoport 19    2 1  

2. csoport 23 1 3  3 2  

3. csoport 20  1  5 5  

4. csoport 22  1  3 2  

5. csoport 19    2   

6. csoport 21  1  9 9  

7. csoport 23    8 6  

8. csoport 24 3 1  1 1  

9. csoport 23 3   5 2  

10. csoport 22    6 4  

11. csoport 24    5 3  

12. csoport 20 1   2 1  

Összesen 260 8 7  51 36  

 

Csoportok száma összesen: 12 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók 

Érintett tanulók száma, bejelentés időpontja, oktatási azonosító 

Magántanulók  

Érintett tanulók száma, bejelentés időpontja, oktatási azonosító 

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya: 

SNI tanulók száma és aránya: 8 fő, 3% 
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Étkezők száma: 253 fő 

Ebből az ingyenesen étkező száma és aránya: 2 fő, 0,7% 

 50 %-os kedvezményben részesülők száma és aránya: 135 fő, 53,3% 

 Teljes árat fizetők száma és aránya: 116 fő, 46% 

2. Vezetők heti ügyeleti rendje 

 
Csetényi Sándor 

Igazgató 

 

Bäckerné Tassy Ildikó 

Igazgató –helyettes 

(2016.10.17-től) 

Hétfő 11 - 19 10 - 16 

Kedd 13 - 19 12 – 18 

Szerda 13 - 19 12 - 19 

Csütörtök OH 12 - 19 

Péntek 9 - 15 9 - 15 

 

3. A tanév helyi rendje  

3.1. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak em-

lékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola ha-

gyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések 

időpontja 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi mu-

tató 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja (október 

6.) 
Hoffmann Zsolt 

2016.10.06 

Minden csoportból 2 

fő részt vesz a koszo-

rúzáson. 

2. 
Az 1956-os forradalom és szabadság-

harc ünnepe (október 23.) 
Sajabó Helga 

2016.10.20 

Minden tanuló részt 

vesz az ünnepségen 

és a filmvetítésen. 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák ál-

dozatai emléknapja (február 25.) 
Hoffmann Zsolt 

2017.02.22 

Minden csoportból 2 

fő részt vesz a koszo-

rúzáson. 

4. 
Az 1848-as forradalom és szabadság-

harc ünnepe (március 15.) Sajabó Helga 
2017.03.13 

Minden tanuló részt 

vesz az ünnepségen. 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja (áp-

rilis 16.) 
Hoffmann Zsolt 

2017.04.11 

Képviseltetjük ma-

gunkat a városi ren-

dezvényeken 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi mu-

tató 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja (június 

4.) 

Hoffmann Zsolt 

2017.06.06 

Csoportonként két fő 

ellátogat a Nemzeti 

Összetartozás Fájá-

hoz 

 

3.2. A kollégium hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi mu-

tató 

1. Őszi  termény- és gyümölcsnap 
Simaráné Kertész 

Zita 
2016.10.10 

Minden csoport ké-

szít termény és gyü-

mölcsbemutatót 

2. Mikulás parti Vukman Tibor 2016.12.06 

Minden diák részt 

vesz a programon és 

ajándékot kap. 

3. Csoportok karácsonyi estje csoportvezetők 2016.12.20 
Minden csoport ösz-

szejövetelt szervez. 

4. Farsangi bál Vukman Tibor 2017.02.08 

Minden csoportból 

van jelmezes beöl-

töző. 

5. Kulturális bemutató Sajabó Helga 2017.03.29 

A tehetséges tanulók 

bemutatkozási lehe-

tőséget kapnak. 

6. 
Kollégiumi színjátszó műhelyek talál-

kozója 
Sajabó Helga 2017.04.06 

Négy színjátszó cso-

port bemutatja pro-

dukcióját 

7. Diáknap Vukman Tibor 2017.04.25 
Minden tanuló részt 

vesz a programon. 

8. Városi flashmob Szilágyi Zoltán 2017.05.17 
9 kollégium, 500 ta-

nuló részvétele 

 

3.3. A kollégium élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi mu-

tató 

1. Programadó Közgyűlés 
DT, Vukman Tibor 

Sajabó Helga 
2016.09.14 

Minden tanuló megis-

meri az éves progra-

mot 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi mu-

tató 

2. Kollégiumi ballagás 
Vukman Tibor 

Sajabó Helga 
2017.05.03 

Minden végzős tanu-

lónk részt vesz az ün-

nepi vacsorán 

3. Sport- és környezetnevelési díjak átadása Szilágyi Zoltán 2017.04.27 

Minden jó eredményt 

elért diákunk, közös-

ségünk díjat kap 

 

3.4. Az előre tervezhető nevelési értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2016.09.16 
Részvétel a Kaposvári Klebelsberg Kollé-

gium Tehetség Konferenciáján 
Szilágyi Zoltán 

A nevelőtestület 9 

tagjának részvétele 

2016.10.17. 
Szakmai segítségnyújtás a problémás tanulók 

kezelésében. 

Szilágyi Zoltán 

Kiss Emőke 

Minden felvetett 

problémára keze-

lési javaslat szüle-

tik. 

2017.03.16. 
Az „Életrevaló Program”megismerése, a 

program szakmai vezetőjének előadása. 
Szilágyi Zoltán 

A nevelőtestület 

minden tagja meg-

ismerkedik a prog-

rammal. 

2017.05.15. 
A 7 Szokás szerepe a tanulók fejlesztésében. 

Közös szakmai nap szervezése. 

Szilágyi Zoltán 

Csetényi Sándor 

A 7 Szokás mód-

szere bevezetésé-

nek előkészületei 

megtörténnek 

    

 

3.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

A kapcsolatos 

iskolák szülői 

értekezletei-

nek időpont-

jában. 

A tanulók kollégiumi életével kapcsolatos 

teljes körű tájékoztatása. 

Csoportvezető ne-

velők 

Az iskolai szülői 

értekezletre elme-

nők a kollégiumot 

is felkeresik. 

2016.08.31 
Ismerkedés, tanév elejei feladatok, dokumen-

táció összegyűjtése. 

Csoportvezető ne-

velők 

Minden dokumen-

táció leadásra ke-

rül. 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2016.10.10. 
Szülői Munkaközösségi értekezlet. Éves 

program véleményezése 
Csetényi Sándor 

A tagok 50%-a 

részt vesz a megbe-

szélésen 

 

3.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett idő-

pontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2016.10.26. 
Kollégiumunk feltételrendszerének bemuta-

tása. 

Bäckerné Tassy Il-

dikó 

A partnerek elége-

dettek szolgáltatá-

sainkkal 

2016.11.22. 
Kollégiumunk feltételrendszerének bemuta-

tása. 

Bäckerné Tassy Il-

dikó 

A partnerek elége-

dettek szolgáltatá-

sainkkal 

 

3.7. Tervezett mérések és vizsgák  

3.7.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

 

Az Kollégium az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a  tanulókat 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Megyei Atlétikai Csa-

patbajnokság 
Vegyes Szilágyi Zoltán  

Megyei Helytörténeti 

Vetélkedő 
Vegyes Bäckerné Tassy Ildikó  

Apáczai Kupa – Városi 

Labdarúgó Bajnokság 
Vegyes Végh Csaba  

Apáczai Kupa – Városi 

Röplabda bajnokság 
Vegyes Végh Csaba  

Herkules Kupa Vegyes Szilágyi Zoltán  

Megyei Lépcsőfutó 

Verseny 
Vegyes Szilágyi Zoltán  

Apáczai Kupa – Városi 

Úszóbajnokság 
Vegyes Végh Csaba  

Színjátszó Műhelyek 

Találkozója 
Vegyes Sajabó Helga  
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3.7.2. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a MIBI munkaterv (4,sz.melléklet) szól. 

Kiemelt mérések: 

f) Neveltségi szint mérés ( 9.évf.) 

g) Modalitás kérdőív ( 9.évf.) 

h) Kompetenciamérés ( társas-és személyes kompetenciák, 9-10. évf.) 

i) Szociometriai felmérés (minden csoportban) 

j) Beilleszkedés mérés (új kollégisták körében) 

 

4. SZAKMAI FELADATOK (a közös és a saját célokból következnek, abelső tagolás saját 

belátás szerint) 

4. Intézményegység szakmai feladatai 

4.1.. Tárgyi feltételekkel kapcsolatos feladatok 

4.1.1. Kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése – forrás esetén. 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2017. június 15. 

4.1.2. Szakmai munkához elengedhetetlen eszközök beszerzése (szakköri alapanyagok, szakköny-

vek)  

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2016. október 31. 

4.1.3. Ablakok szigetelésének, javításának megrendelése az Elszámolóház felé 

 Felelős: igazgató 

 Közreműködő: gazdasági ügyintéző 

 Határidő: 2016. szeptember 30. 

4.1.4. Galambriasztó rendszer kiépítése (forrás esetén) 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2017.06.15. 

4.2. A tanév szakmai feladatai 

4.2.1. A jogszabályokkal kapcsolatos feladatok 

4.2.1.1. Kötelező közzétételi lista adatainak frissítése a honlapon 

 Felelős: intézményegység-vezető 

 Résztvevő: Hoffmann Zsolt 

 Határidő: jogszabályi előírás alapján 

4.2.1.2. Intézményi elvárás rendszer módosítása (új útmutató alapján). 

 Felelős: intézményegység-vezető, ÖCS tagjai  

 Határidő: 2016. október 15. 

4.2.1.3. Intézményi önértékelési program módosítása. 

 Felelős: intézményegység-vezető 

 Határidő: 2016. október 31. 

4.2.1.4. Éves intézményi önértékelési terv elkészítése és megvalósítása. 

 Felelős: intézményegység-vezető, ÖCS tagjai 

 Határidő: 2016 szeptember 30, majd a terv ütemezése alapján. 

4.2.1.5. Az új belépő, gyakornoki fokozatban lévő kollégák mellé mentorok kijelölése. 

 Felelős: intézményegység-vezető 
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 Határidő: 2016.09.30. 

4.2.1.6. Jogszabályi változások megismertetése a kollégákkal. 

             Felelős: intézményegység-vezető. 

             Közreműködők: Szakértő kolléga. 

             Határidő: 2017.06.15. 

4.2.1.7. Éves beiskolázási terv elkészítése. 

 Felelős: intézményegység-vezető 

 Határidő: 2017.03.15. 

4.2.2. A kompetencia alapú neveléssel-oktatással összefüggő feladatok 

4.2.2.1. A kompetencia alapú nevelés- és oktatás módszereinek, technikáinak alkalmazása a foglal-

kozásokon (különös tekintettel a szociális, életviteli, környezeti, valamint az IKT és életpálya-építési 

kompetencia területre). 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2017.06.15. 

4.2.2.2. Bemutató foglalkozás megtekintésének megszervezése az Apáczai Szakmai Napok Kereté-

ben. 

 Felelős: Szilágyi Zoltán – munkaközösség-vezető 

 Határidő: 2017. március 31. 

4.2.2.3. A kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó három projekt (témahét) megszervezése (egészség-

nevelés, környezetnevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén) 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, tevékenységirányítók 

 Határidő: tevékenységirányítói munkatervek ütemezése szerint 

4.2.2.4. Az „Életrevaló Program” megismertetése a nevelőtestülettel. 

 Felelős: Szilágyi Zoltán 

 Határidő: 2017.06.15 

4.2.2.5. A kompetenciamérésre alapozott fejlesztés megvalósítása 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2017.06.15. 

4.2.3. A tehetséggondozással kapcsolatos feladatok 

4.2.3.1. Ki miben tehetséges, érdeklődési terület – táblázat kitöltése 

            Felelős: csoportvezető nevelők. 

            Határidő: 2016.09.25. 

4.2.3.2. Érdeklődésnek, képességeknek megfelelő szakkörválasztás. 

             Felelős: csoportvezető nevelők. 

             Határidő: 2016.09.30. 

4.2.3.3. A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos továbbképzéseken és tehetségnapon, konferencián való 

részvétel 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2017. június 15.  

4.2.3.4. Szakkörök, tehetségműhelyek működtetése. 

 Felelős: szakkörvezetők 

 Határidő: 2016. október 1. 

4.2.3.5. Tehetséggondozó versenyek, vetélkedők szervezése. 

a.) Házi-, városi- és megyei sportversenyek, bajnokságok lebonyolítása 

 Felelős: Szilágyi Zoltán, Végh Csaba 

 Határidő: Sportmunkaterv ütemezése alapján 

b.) Más kollégiumok által szervezett versenyeken, vetélkedőkön való részvétel 

 Felelős: Backerné Tassy Ildikó 

 Határidő: kiírás alapján 

4.2.3.6. Tehetséges tanulók számára bemutatkozási lehetőség biztosítása (ünnepségek, megemléke-

zések, kulturális bemutató) 

 Felelős: Sajabó Helga, Vukman Tibor 
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 Határidő: tevékenységirányító munkaterve alapján 

4.2.3.7. Kollégiumi színjátszó műhelyek 5. találkozójának megszervezése. 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, Sajabó Helga 

 Határidő: 2017.  

4.2.3.8.  Legműveltebb csoport- vetélkedősorozat lebonyolítása. 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2017.május31. 

4.2.3.9. Pécs és környéke-megyei vetélkedősorozat megszervezése és lebonyolítása. 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2017. március 28. 

4.2.3.10. A 7 Szokás módszerének megismertetése és alkalmazási lehetőségeinek számbavétele. 

 Felelős: Szilágyi Zoltán 

 Határidő: 2017.06.15. 

 

4.2.4. Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok 

4.2.4.1. A tanulók képességeihez, tudásszintjéhez, életkorához igazodó fejlesztés megvalósítása 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2017.06.15. 

4.2.4.2. Fejlesztési tervek elkészítése 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2016. október 15. 

4.2.4.3. Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások tartása a problémás tanulókkal 

 Felelős: csoportvezető nevelők, pszichológus 

 Határidő: 2017.06.15. 

4.2.4.4. Rászoruló tanulók támogatása az egyesület szociális keretéből 

 Felelős: igazgató, egyesület elnöke 

 Határidő: 2016. október 31. 2017. március 31. 

4.2.4.5. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása, rendszeres kapcsolattartás az ANK szociális munkásával 

és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, csoportvezető nevelők, pszichológus 

 Határidő: 2017.06.15. 

4.2.4.6. Esetmegbeszélések szervezése 

 Felelős: Szilágyi Zoltán, Kiss Emőke 

 Határidő: 2017.06.15. 

4.2.4.7. „Böngészde”- vásár megszervezése. 

            Felelős. Vukman Tibor 

            Határidő: 2016.11.21., 2017.04.03. 

4.2.4.8. Öt legrászorultabb tanuló ingyenes étkezésének biztosítása. 

            Felelős: igazgató 

            Határidő: 2016.10.10. 

4.2.4.9. A szociális és kulturális hátrányok kompenzálása érdekében szoros együttműködés az iskolák 

osztályfőnökeivel, ifjúságvédelmi felelőseivel. 

             Felelős: csoportvezető nevelők 

             Határidő: 2017.06.15. 

 

4.2.5. Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok 

4.2.5.1. Intézményegységi mérési naptár elkészítése 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2016. szeptember 30. 

4.2.5.2. Készségek, képességek szintjének megállapítása, fejlesztési tervek elkészítése 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2016. október 15. 
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4.2.5.3. Szociális kompetenciák mérése a 9-10. évfolyamon 

 Felelős: Hoffmann Zsolt 

 Határidő: 2016 szeptember 30. 2017. május 25. 

4.2.5.4. A 9. évfolyamosok neveltségi szintjének mérése 

 Felelős: pszichológus 

 Határidő: 2016. 09.30. 

4.2.5.5. A 9. évfolyamosok tanulási stílusának mérése. 

            Felelős: pszichológus 

            Határidő: 2016. 09.30. 

4.2.5.6. Az új diákok beilleszkedési szintjének mérése 

 Felelős: Balázsi Beáta 

 Határidő: 2016. 10. 31. 

4.2.5.7. Tanulói értékelési rendszer működtetése 

 Felelős: igazgató, csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2017. június 15. 

4.2.5.8. Szociometriai felmérés 

 Felelős: csoportvezetők, pszichológus 

 Határidő: 2016.12.20. 

 

4.2.6. A környezettudatos neveléssel kapcsolatos feladatok 

4.2.6.1. Környezetvédelmi munkacsoport működtetése 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2017.06.15. 

4.2.6.2. Öko-DT működtetése 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2017.06.15. 

4.2.6.3. Környezetnevelési faliújság tematikus feltöltése 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2017.06.15. 

4.2.6.4. Környezetnevelési témahét lebonyolítása  

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2017. április 30. 

4.2.6.5. BIOKOM látogatás (9.évf.) 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2016. október 18. 

4.2.6.6. Környezetvédelmi teszt kitöltése, feldolgozása 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2016. 10.31., 2017. április 30. 

4.2.6.7. Energia őrjárat működtetése 

 Felelős: Egressy Sándor, Öko-DT 

 Határidő: 2017.06.15. 

4.2.6.8. Az Öko-kollégiumi cím pályázat beadása 

 Felelős: igazgató, Egressy Sándor 

 Határidő: 2016.09.30. 

4.2.6.9. Tematikus túrák szervezése a nevezetes környezetvédelmi napokhoz kapcsolódóan. 

 Felelős: Vukman Tibor 

 Határidő: 2017.06.15 

4.2.6.10. A kollégium környezetének tisztán tartása, ápolása, növénygondozás 

 Felelős: Egressy Sándor, Balázsi Beáta 

 Határidő: 2017.06.15. 

4.2.6.11. A „Kollégium fájának” gondozása 

 Felelős:  Öko – DT 
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 Határidő: 2017.06.15. 

4.2.6.12. Varró szakkör működtetése, javító napok beiktatása 

 Felelős: Horváth Ibőlya Judit 

 Határidő: 2016. október 1. 

4.2.6.13. Aktív együttműködés az ANK öko-iskoláival és a város környezetvédelmi szervezeteivel 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2017.06.15. 

4.2.6.14. Környezetneveléssel kapcsolatos filmvetítések 

 Felelős: Őri Márta 

 Határidő: szakkörvezető munkaterve alapján 

4.2.6.15. Kertbarát, sporthorgász és barkács szakkör működtetése. 

             Felelős: Egressy Sándor, Balázsi Beáta 

             Határidő: 2016.október 1. 

4.2.6.16. Szobadekorációs- és legvirágosabb szoba, tanulószoba verseny meghirdetése 

Felelős: Balázsi Beáta, Egressy Sándor, DT 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

  

4.2.6.17. „A kollégium legszebb növénye” verseny elindítása 

Felelős: Balázsi Beáta, Kiss Emőke 

Határidő: 2016. október 15. 

4.2.6.18. Biofarm látogatás  

      Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2017. május 4. 

4.2.6.19. Hőerőmű látogatás 

Felelős: Hoffmann Zsolt 

Határidő: 2017. május 23. 

4.2.6.20. Öko-díjak átadása. 

Felelős: Egressy Sándor, igazgató 

Határidő: 2017. április 27.  

 

4.2.7. Egészségneveléssel összefüggő feladatok 

4.2.7.1. Egészségügyi ismeretek átadása nevelési- és kiscsoportos foglalkozásokon 

 Felelős: csoportvezető nevelők, Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: tanmenet és a tevékenységirányító munkaterve alapján 

4.2.7.2. Orvosegyetemisták felkészítő interaktív foglalkozásai 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: tevékenységirányítói munkaterv alapján 

4.2.7.3. Újraélesztő készülék használatának elsajátítása a diákok és a nevelőtestület részére. 

 Felelős: Szilágyi Zoltán 

 Határidő: 2017. február 9,16. 

4.2.7.4. Családtervezési program lebonyolítása 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: 2016.október 26., november 17.. 

4.2.7.5. Őszi Egészségnap lebonyolítása („Őszi gyümölcsnap”) 

 Felelős: Simaráné kertész Zita, Vukman Tibor 

 Határidő: 2016. október 10 

4.2.7.6. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2017.06.15. 

4.2.7.7. Sportszakkörök szervezése (röplabda, labdarúgás, kondicionáló, asztalitenisz, úszás) 

 Felelős: szakkörvezetők 

 Határidő: 2016. október 1. 
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4.2.7.8. Kollégiumi városi- és megyei szintű sportversenyek, bajnokságok lebonyolítása 

 Felelős: Szilágyi Zoltán, Végh Csaba  

 Határidő: sportmunkaterv ütemezése alapján 

4.2.7.9. Részvétel a város többi kollégiumai által szervezett bajnokságokon, versenyeken 

 Felelős: Szilágyi Zoltán,  

 Határidő: kiírás szerint 

4.2.7.10. Látogatás a Pécsváradi Változóházba 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita, Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2016. november 09. 

4.2.7.11. Véradás szervezése (Vöröskereszt szervezésében) 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: 2016. szeptember 19. 2017. március 31. 

4.2.7.12. ANK szintű egészségügyi vetélkedő lebonyolítása (projektnap) 

 Felelős: Backerné Tassy Ildikó, Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: 2017. március 23. 

4.2.7.13. Rendszeres és egészséges táplálkozás nyomon követése. 

            Felelős: csoportvezető nevelők. 

            Határidő: 2017.06.15. 

 

4.2.8. Az intézményegység működésével összefüggő feladatok 

4.2.8.1. Tűzriadó gyakorlása 

 Felelős: Bóna Géza 

 Határidő: 2016. október 13. 

4.2.8.2. Éves foglalkozási terv elkészítése 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2016. szeptember 30. 

4.2.8.3. Szakkörök szervezése 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, szakkörvezetők 

 Határidő: 2016. szeptember 30. 

4.2.8.4. Korrepetálások szervezése 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2016. szeptember 30. 

4.2.8.5. Iskolai korrepetálások feltérképezése 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2016. október 15. 

4.2.8.6. Pályázatok figyelése, írása, elszámolása 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2017.06.15. 

4.2.8.7. Intézményegység honlapjának frissítésével kapcsolatos feladatok, közzétételi lista aktualizá-

lása 

 Felelős: Hoffmann Zsolt 

 Határidő: (229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet 23.§-a alapján). 

 

4.2.9. Erkölcsi és hazafias neveléssel kapcsolatos feladatok 

4.2.9.1. Médiatudatosságra nevelés területén lévő nevelési foglalkozás témakörének átdolgozása. 

 Felelős: Hoffmann Zsolt,  

 Közreműködők: Őri Márta, Vukman Tibor 

 Határidő: 2016.10.31. 

4.2.9.2. Két rendőrségi előadás megszervezése-internetes zaklatás és közlekedésbiztonság témakör-

ében. 

 Felelős: Hoffmann Zsolt 

 Határidő: 2016.10.15. 
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4.2.9.3. A bűnről és következményeiről szóló előadások  megszervezése. 

 Felelős: Hoffmann Zsolt 

 Határidő: 2017.06.15. 

4.2.9.4. Megemlékezések a nevezetes emléknapokról 

 Felelős: Hoffmann Zsolt 

 Határidő: a tevékenységirányító munkaterve alapján 

4.2.9.5. Városi séták szervezése Pécs legfontosabb történelmi és kulturális emlékeinek helyszíneire 

 Felelős: Hoffmann Zsolt 

 Határidő: 2017.06.15. 

4.2.9.6. Az Önkormányzat Kulturális és Köznevelési Bizottsága által kiírt pályázat keretében 4 mú-

zeumpedagógiai foglalkozáson való részvétel. 

 Felelős. Hoffmann Zsolt 

 Határidő: 2016.12.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZEPTEMBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. csütörtök A 2016/2017-os tanév első napja   

Intézményvezető 

2. péntek    

3. szombat    

4. vasárnap    

5. hétfő    

6. kedd    

7. szerda    

8. csütörtök Neveltségi szint, modalitás kérdőív felmérés kezdete Kiss Emőke 

9. péntek   
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10. szombat   

11. vasárnap    

12. hétfő Kompetenciamérés – munkaközösségi foglalkozás Hoffmann Zsolt, Szilágyi Zoltán 

13. kedd Tűz- és munkavédelmi okatás igazgató 

14. szerda Programadó közgyűlés 1800 Vukman Tibor, DT 

15. csütörtök A KIR Alkalmazotti nyilvántartásokkal kapcsolatos ellenőrzések el-

végzése, a szükséges korrekciók végrehajtása 

A tűz- és balesetvédelmi továbbképzések megtartása különös figye-

lemmel az oktatási épületek balesetveszélyeinek bemutatására 

REFI Kupa 

 Intézményvezető 

 

 

Intézményvezető 

Szilágyi Zoltán 

16. péntek Kaposvári Tehetség Konferencia – munkaközösségi Szilágyi Zoltán 

17. szombat    

18. vasárnap    

19. hétfő Véradás (15-17) Simaráné Kertész Z. 

20. kedd Házi Atlétika Szilágyi Zoltán 

21. szerda    

22. csütörtök Városi foci nyitóforduló Szilágyi Zoltán 

23. péntek    

24. szombat    

25. vasárnap    

26. hétfő    

27. kedd    

28. szerda Vezetőségi megbeszélés 14.00 

Legműveltebb csoport vetélkedő 17.45; Ökofilm vetítés 

Igazgató 

Bäckerné Tassy I.; Őri Márta 

29. csütörtök Öko pályázat leadása 

Szecskaavató 

Egressy S., igazgató 

Vukman Tibor 

30. péntek Az intézményi munkaterv, benne az önértékelési éves terv el-

készítése, legitimálása 

 Intézményvezető 
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OKTÓBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. szombat KIR STAT nyílik 

Októberi állapotnak megfelelő közzétételi listák elkészítése, 

nyilvánossá tétele (229/2012. 23. §) 

 

2. vasárnap    

3. hétfő Igazgatói értekezlet 11.00 

Nevelőtestületi értekezlet 13.00 
Igazgató 

4. kedd   

5. szerda Megyei Atlétika Bajnoksgá Szilágyi Zoltán 

6. csütörtök Aradi vértanúk emléknapja Hoffmann Zsolt 

7. péntek    

8. szombat    

9. vasárnap    

10. hétfő Őszi termény- és gyümölcsnap + Szülői Munkaközösség  Simaráné Kertész Zita, 

igazgató 

11. kedd    

12. szerda Megyei Atlétika Bajnokság (Esőnap) Szilágyi Zoltán 

13. csütörtök Tűzriadó terv gyakorlás Bóna Géza 

14. péntek Őszi írásbeliérettségi viszgák kezdete (okt.  27-ig)   

15. szombat Munkanap (október 31. helyett) 

KIR STAT határidő 
 

16. vasárnap    

17. hétfő Munkaközösségi foglalkzás Szilágyi Zoltán 

18. kedd BIOKOM látogatás Egressy Sándor 

19. szerda Szobadekorációs, legvirágosabb szint verseny őszi forduló Egressy Sándor 

20. csütörtök Gimnáziumi felvételi tájékoztató, honlapon való közzététel 

Nemzeti ünnep 18.00 

  

Sajabó Helga 

21. péntek    

22. szombat   

23. vasárnap Nemzeti ünnep  

24. hétfő Kollégium vezetősi értekezlet 14.00   

25. kedd Legműveltebb csoport vetélkedő Bäckerné Tassy Ildikó 

26. szerda Nyílt nap Bäckerné Tassy Ildikó 

27. csütörtök Tökfaragó verseny Vukman Tibor 

28. péntek DIFER létszám jelentése  

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a fel-

vételi eljárás rendjéről 

  

29. szombat   

30. vasárnap   

31. hétfő Munkaszüneti nap (október 15-én ledolgozva)  
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NOVEMBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. kedd Mindenszentek   

2. szerda Őszi szünet 

 

  

3. csütörtök Őszi szünet   

4. péntek Őszi szünet   

5. szombat    

6. vasárnap    

7. hétfő Őszi szünet utáni első tanítási nap 

Igazgatói értekezlet 

  

Igazgató 

8. kedd Nevelőtestületi értekezlet 13.00 Igazgató  

9. szerda Pécsváradi Változóház látogatás Simaráné Kertész Zita 

10. csütörtök Flashmob megbeszélés Szilágyi Zoltán 

11. péntek    

12. szombat    

13. vasárnap    

14. hétfő    

15. kedd Munkaközösségi foglalkozás Szilágyi Zoltán 

16. szerda Ökofilm vetítés Őri Márta 

17. csütörtök    

18. péntek    

19. szombat    

20. vasárnap    

21. hétfő Szociometriai felmérés kezdete 

Böngészde 

Kiss Emőke 

Vukman Tibor 

22. kedd Nyílt nap Bäckerné Tassy Ildikó 

23. szerda Fórum Vukman Tibor, DT 

24. csütörtök Legműveltebb csoport vetélkedő Bäckerné Tassy Ildikó 

25. péntek Kompetenciamérés, nyelvi mérésekkel kapcslatos adatok szol-

gáltatása az OH-nak 

Érintett pedagógusok portfólió feltöltési kötelezettsége 

  

26. szombat    

27. vasárnap 
 

  

28. hétfő IT 13.00 Igazgató 

29. kedd Kollégiumi vezetőségi értekezlet Igazgató  

30. szerda Az OH feltölti a tanfelügyeletben érintettek időpontjait 

Házi tolódzkó verseny felmérés 19.00 

 

Szilágyi Zoltán 
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DECEMBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. csütörtök   

2. péntek   

3. szombat   

4. vasárnap   

5. hétfő A DIFER mérések elvégzésének határideje 

Igazgatói értekezlet 11.00 

Az általános iskolák igazgatói 

Igazgató 

6. kedd Mikulás parti Vukman Tibor 

7. szerda Nevelőtestületi értekezlet 13.00 

Legműveltebb csoport vetélkedő 

Házi fekvőtámasz felmérő 19.00 

Ökofilm vetítés  

Igazgató 

Bäckerné Tassy Ildikó 

Szilágyi Zoltán 

Őri Márta 

8. csütörtök   

9. péntek A 8. osztályos tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi 

vizsgára 

 

10. szombat   

11. vasárnap   

12. hétfő   

13. kedd Munkaközösségi foglalkozás Szilágyi Zoltán 

14. szerda Házi fekvenyomó és húzódzkodó felmérés 19.00 Szilágyi Zoltán 

15. csütörtök   

16. péntek   

17. szombat   

18. vasárnap   

19. hétfő Kollégium vezetőségi értekezlet 14.00 Igazgató  

20. kedd Csoportok karácsonyi ünnepsége Csoportvezetők  

21. szerda Téli szünet előtti utolsó tanítási nap  

22. csütörtök Téli szünet  

23. péntek Téli szünet  

24. szombat   

25. vasárnap   

26. hétfő   

27. kedd Téli szünet  

28. szerda Téli szünet  

29. csütörtök Téli szünet  

30. péntek Téli szünet  

31. szombat   
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JANUÁR 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. vasárnap Újév  

2. hétfő Téli szünet 

OH közösségi szolgálat szakmai ellenőrzés kezdete (márc. 31-

ig) 

 

3. kedd Téli szünet utáni első tanítási nap  

4. szerda   

5. csütörtök   

6. péntek   

7. szombat   

8. vasárnap   

9. hétfő NETFIT mérések kezdete 

Igazgatói értekezlet 11.00 

testnevelők, rendszergazdák 

igazgató  

10. kedd   

11. szerda   

12. csütörtök Nevelőtestületi értekezlet 13.00 igazgató 

13. péntek   

14. szombat   

15. vasárnap   

16. hétfő Házi úszóverseny Végh Csaba 

17. kedd   

18. szerda   

19. csütörtök Munkaközösségi foglalkozás Szilágyi Zoltán 

20. péntek Első félév vége 

Nevelőtestületi értekezlet (+15 nap) 

 

21. szombat Központi gimnáziumi írásbeli felvételi vizsgák általános isko-

lásoknak 

 

22. vasárnap    

23. hétfő    

24. kedd    

25. szerda Legműveltebb csoport vetélkedő 17.45 Bäckerné Tassy Ildikó 

26. csütörtök Házi lépcsőfutó verseny 17.30 Szilágyi Zoltán 

27. péntek Félévi értesítők kiadása   

28. szombat    

29. vasárnap    

30. hétfő Kollégium vezetőségi értekezlet 14.00 

Városi úszóverseny 

Igazgató 

Végh Csaba 

31.  kedd   
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FEBRUÁR 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. szerda Városi röplabda bajnokság Végh Csaba 

2. csütörtök Félévi értekezlet 10.00 

Lépcsőfutó verseny 

Igazgató 

Szilágyi Zoltán 

3. péntek    

4. szombat    

5. vasárnap    

6. hétfő Orvosegyetemisták interaktív foglakozások kezdete Simaráné Kertész Zita 

7. kedd    

8. szerda Farsang Vukman Tibor, DT 

9. csütörtök Újraélesztő tanfolyam I. (diák) Szilágyi Zoltán 

10. péntek    

11. szombat    

12. vasárnap    

13. hétfő Munkaközösségi foglalkozás Szilágyi Zoltán 

14. kedd    

15. szerda Ált. iskolai diákok felvételi jelentkezési lapjainak továbbítása 

Ökofilm vetítés 

  

Őri Márta 

16. csütörtök Újraélesztő tanfolyam II. (diák) Szilágyi Zoltán 

17. péntek    

18. szombat    

19. vasárnap    

20. hétfő Középfokú szóbeli felvételi vizsgák kezdete   

21. kedd    

22. szerda A diktatúra áldozatainak emléknapja 

Legműveltebb csoport vetélkedő 

Házi tolódzkodó verseny 19.00 

Hoffmann Zsolt 

Bäckerné Tassy Ildikó 

Szilágyi Zoltán 

23. csütörtök Apáczai Kupa foci – tavaszi forduló kezdete Végh Csaba 

24. péntek    

25. szombat    

26. vasárnap     

27. hétfő  Kollégiumi vezetőségi értekezlet 14.00 Igazgató  

28. kedd Miniszter közzéteszi a 2017. évi minősítési keretszámokat  
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MÁRCIUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 
1. szerda Házi fekvőtámasz verseny Szilágyi Zoltán 

2. csütörtök    

3. péntek    

4. szombat    

5. vasárnap    

6. hétfő Pénzügyi tudatossáég témahét kezdete 

Nevelőtestületi értekezlet 13.00 

 Igazgatók 

igazgató 

7. kedd    

8. szerda Legműveltebb csoport vetélkedő 

Házi fekvenyomó és húzódzkodó verseny 

Bäckerné Tassy Ildikó 

Szilágyi Zoltán 

9. csütörtök Középfokú szóbeli felvételi vizsgák vége   

10. péntek    

11. szombat    

12. vasárnap    

13. hétfő Megemlékezés – Nemzeti ünnep Sajabó Helga 

14. kedd    

15. szerda Nemzeti ünnep   

16. csütörtök A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános is-

kolában.  

Munkaközösségi foglalkozás 

  

 

Szilágyi Zoltán 

17. péntek A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános is-

kolában.  

  

18. szombat    

19. vasárnap    

20. hétfő    

21. kedd    

22. szerda Hercules Kupa – Megyei fekvenyomó és húzódzkodó verseny Szilágyi Zoltán 

23. csütörtök ANK szintű egészségügyi vetélkedő 16.00 Simaráné K.Z., Bäckerné T.I. 

24. péntek    

25. szombat    

26. vasárnap    

27. hétfő Kollégium vezetőségi értekezlet 13.00 Igazgató 

28. kedd Megyei helytörténeti vetélkedő 16.00 Bäckerné Tassy Ildikó 

29. szerda Kulturális bemutató Sajabó Helga 

30. csütörtök Szakértői bizottság  vizsgálatának kezdeményezése (15/ 2013. 

EMMI rendelet 15. §) 

 

31. péntek Nem kötelező minősítési eljárásra jelentkezés határideje  
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ÁPRILIS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. szombat április 1. és május 31 KIR pénzügyi adatszolgáltatás   

2. vasárnap    

3. hétfő Digitális témahét 

Böngészde 

  

Vukman Tibor, DT 

4. kedd Digitális témahét 

Nevelőtestületi értekezlet 13.00; Fórum a végzősökkel 

  

Igazgató; Vukman T., DT 

5. szerda Digitális témahét 

Herkules Kupa – megyei fekvőtámasz verseny 

  

Szilágyi Zoltán 

6. csütörtök Digitális témahét 

Kollégiumi színjátszó találkozó 

 

Sajabó Helga 

7. péntek Gimnázium OH-nak megküldi az ideiglenes felvételi    

8. szombat    

9. vasárnap    

10. hétfő    

11. kedd Holokauszt emléknap Hoffmann Zsolt 

12. szerda Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap   

13. csütörtök Tavaszi szünet   

14. péntek Tavaszi szünet   

15. szombat A fenntartó jóváhagyását követően a tájékoztató közzététele 

azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, 

középiskolában az érettségi vizsgára történő felkészítés szint-

jéről. 

  

16. vasárnap Húsvét   

17. hétfő Húsvét 

Tavaszi szünet 

  

18. kedd Tavaszi szünet   

19. szerda Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

Egyeztetett felvételi jegyzék  

Munkaközösségi foglalkozás 

  

 

Szilágyi Zoltán 

20. csütörtök    

21. péntek    

22. szombat    

23. vasárnap    

24. hétfő Fenntarthatóság, környezettudatos nevelés témahét 

Kollégiumi vezetőségi értekezlet 14.00 

  

igazgató 

25. kedd Malomvölgyi túra – Diáknap Vukman Tibor, DT 

26. szerda Gimnázium megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló 

értesítést a jelentkezőknek 

  

27. csütörtök Sport- és környezetnevelési díjak átadása 17.00 Szilágyi Zoltán, Egressy Sándor 

28. péntek    

29. szombat    

30. vasárnap Pedagógusok minősítésre való jelentkezésének határideje (má-

jus 2.) 
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MÁJUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. hétfő A munka ünnepe   

2. kedd    

3. szerda Ballagás 17.00 Vukman Tibor, Sajabó Helga 

4. csütörtök Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamon 

Nevelőtestületi értekezlet 11.00; Biofarm látogatás 

  

Igazgató; Egressy Sándor 

5. péntek    

6. szombat    

7. vasárnap    

8. hétfő Írásbeli érettségi vizsgák kezdete   

9. kedd    

10. szerda A minősítésre jelentkezettek rögzítése a KIR-ben   

11. csütörtök    

12. péntek    

13. szombat    

14. vasárnap    

15. hétfő Munkaközösségi foglalkozás 

Kompetenciamérés kezdete 

Szilágyi Zoltán 

Hoffmann Zsolt 

16. kedd    

17. szerda Nyelvi mérés 

Flashmob 17.00 

  

Szilágyi Zoltán 

18. csütörtök    

19. péntek    

20. szombat A tanuló (kiskorú esetén a szülő) bejelenti a tantárgy és a fel-

készülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését.  

  

21. vasárnap    

22. hétfő    

23. kedd Hőerőmű látogatás Hoffmann Zsolt, Egressy Sándor 

24. szerda    

25. csütörtök    

26. péntek    

27. szombat Pedagógusnap   

28. vasárnap Gyereknap   

29. hétfő Kollégium vezetőségi értekezlet 14.00 Igazgató  

30. kedd   

31. szerda  
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JÚNIUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. csütörtök Nevelőtestületi értekezlet 13.00 Igazgató  

2. péntek Emelt szintű szóbeli vizsgák   

3. szombat 
 

  

4. vasárnap Pünkösd   

5. hétfő Pünkösd   

6. kedd Emelt szintű szóbeli vizsgák 

Munkaközösségi foglalkozás 

Nemzeti összetartozás napja 

  

Szilágyi Zoltán 

Hoffmann Zsolt 

7. szerda Emelt szintű szóbeli vizsgák   

8. csütörtök Emelt szintű szóbeli vizsgák 

Pécsváradi DT felkészítő tábor 

  

Vukman T., DT, igazgató 

9. péntek Emelt szintű szóbeli vizsgák 

Pécsváradi DT felkészítő tábor 

  

Vukman T., DT, igazgató 

10. szombat    

11. vasárnap    

12. hétfő    

13. kedd Érettségi szóbeli vizsgák kezdete   

14. szerda    

15. csütörtök Utolsó tanítási nap (a tanítási napok száma: 182) 

Nevelőtestületi értekezlet (+15 nap) 

Az intézményi éves önértékelés elkészítése 

A Tehetséghidak és az NTP pályázataiba való bekapcsolódás 

Tehetséggondozó versenyek szervezése és lebonyolítása 

A tehetséggondozással kapcsolatos szakirodalmi bázis fejlesz-

tése  

A HH és HHH tanulók nyilvántartásával összefüggő doku-

mentumok folyamatos vezetése, aktualizálása 

Az ÖKO - címekhez kapcsolódó rendezvények megszervezése 

a tanév során folyamatosan 

A Kukkantó program működtetése intézményi jó gyakorlat-

ként 

A kéttannyelvű célnyelvi mérés, valamint az idegen nyelvi mé-

rések megszervezése az általános iskolákban és a gimnázium-

ban  

A Közalkalmazotti Tanács működése 

  

 

Intézményvezető 

Intézményvezető-helyettes 

 

Intézményvezető-helyettes 

 

Intézményvezető 

 

Az oktatási intézményegységek ve-

zetői 

 

Az ÖKO címmel rendelkező intéz-

ményegységek vezetői 

 

A Pogányi iskola igazgatója 

 

A mérés-értékelési rendszergazda, 

intézményegység vezetők 

Megválasztott képviselők 

16. péntek Az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatai-

nak küldése OH-ba 

A mérések eredményének idegen nyelvenként és évfolyamon-

ként lebontva a honlapon való közzététele 

  

17. szombat    

18. vasárnap    

19. hétfő 
 

  

20. kedd    
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21. szerda    

22. csütörtök Beiratkozás kezdete a középfokú iskolákba    

23. péntek    

24. szombat Beiratkozás vége a középfokú iskolákba   

25. vasárnap    

26. hétfő    

27. kedd    

28. szerda Évzáró értekezlet 9.00 igazgató 

29. csütörtök   

30. péntek A miniszter tájékoztatója a minősítési tervbe kerültekről 

Az önértékelési eredmények megküldése a fenntartónak, köz-

zététele a honlapon 

központi mibi csoport vezetője 
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JÚLIUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. szombat    

2. vasárnap    

3. hétfő  
  

4. kedd    

5. szerda    

6. csütörtök   

7. péntek   

8. szombat   

9. vasárnap   

10. hétfő   

11. kedd   

12. szerda   

13. csütörtök   

14. péntek   

15. szombat   

16. vasárnap   

17. hétfő   

18. kedd   

19. szerda 
 

 

20. csütörtök   

21. péntek   

22. szombat   

23. vasárnap   

24. hétfő   

25. kedd   

26. szerda   

27. csütörtök   

28. péntek   

29. szombat   

30. vasárnap   

31. hétfő OH tájékoztatója a 2017. évi tanfelügyeleti ellenőr-

zésbe kerültekről 

 

 



 

 

 

AUGUSZTUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. kedd    

2. szerda    

3. csütörtök  
  

4. péntek    

5. szombat    

6. vasárnap   

7. hétfő   

8. kedd   

9. szerda   

10. csütörtök   

11. péntek   

12. szombat   

13. vasárnap   

14. hétfő   

15. kedd Tantárgyfelosztás megküldése a fenntartónak  

16. szerda   

17. csütörtök   

18. péntek   

19. szombat 
 

 

20. vasárnap   

21. hétfő   

22. kedd   

23. szerda   

24. csütörtök   

25. péntek   

26. szombat   

27. vasárnap   

28. hétfő   

29. kedd   

30. szerda Gólya tábor Vukman T., igazgató 

31. csütörtök Gólya tábor Vukman T., igazgató 
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4.3. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős határidő 

eredmé-

nyességi 

mutató 

 

Folyamatban lévő projektek 
    

 

Fenntartási időszakban lévő 

projektek 

    

 

Benyújtásra tervezett pályáza-

tok 

Ökokollégiumi cím meghosz-

szabbítása. 

Egressy 

Sándor 

Csetényi 

Sándor 

2016.09.3

0. 

2017.01.01-

jétől 3 évig 

újra elnyer-

jük a címet. 

 

4.4. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi feladatok 

Továbbképzési programot érintő változások: 

j) szakmai továbbképzések: Egy új kolléganő (Horváth Ibolya Judit) felvétele a Továbbképzési 

programba. 

k) szakvizsgát adó képzések:- 

l) költség és finanszírozás: -  

Beiskolázási programot érintő változások: 

j) szakmai továbbképzések: Az új kolléganő (Horváth Ibolya Judit) továbbképzésének ütemezése 

a módosított Ötéves Továbbképzési program alapján. A program aktualizálása az elvégzett kép-

zéseknek megfelelően. 

k) szakvizsgát adó képzések: - 

l) költség és finanszírozás: - 

 

5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

5.1. A Kollégium és a családi ház kapcsolata 

 

A kollégium és a szülők közötti kapcsolattartás fontosabb formáit kell vázolni a tanév ehhez kapcsolódó 

feladatainak, módszereinek, felelőseinek, résztvevőinek felsorolásával. 

 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

A kollégium egészének életéről, a kollégiumi munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájé-

koztat: 

 Munkaterv tervezetének megküldése a Szülői Munkaközösség tagjainak véleményezés céljából. 

 Az éves program bemutatása Szülői Munkaközösségi értekezleten. 

 Munkaterv és a kollégium egészének életéről készült információk elhelyezése a honlapon. 

 Határozatok megküldése. 

 Fogadóóra – személyes találkozás 

A csoportvezetők:  
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 A tanulókkal kapcsolatos értékelési, minősítési megállapítások megküldése (e-mail, levél). 

 Aktuális problémák esetén telefonos kapcsolattartás. 

 Programjainkra meghívó küldése. 

 Az intézményi önértékeléssel kapcsolatos kérdőívek elküldése (amennyiben az új Szülői Mun-

kaközösség ezt igényli). 

 Személyes találkozás 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

 Szülői értekezletek. 

 Értékelési, minősítési megállapítások e-mail ill. levél útján történő közlése. 

 Elmarasztalások, dicséretek levél útján törtnő közlése. 

 Szükség esetén személyes találkozás során. 

 Sürgős esetekben telefonos kapcsolattartás 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 

 

feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

Adminisztráció / Beiratkozás alkalmával Intézmény-

egység-veze-

tőhelyettes 

2017.06.30. Minden adat szere-

pel a Beiratkozási 

Naplóban. 

Információszerzés, tájékoztatás / Gólya tábor csoportve-

zető nevelők 

2017.08.utolsó 

hete 

 

Dokumentumok begyűjtése, információszer-

zés, tájékoztatás / Beköltözés napja 

csoportve-

zető nevelők, 

vezetőség 

2016.08.31. 

2017.08.31. 

Minden dokumen-

tum leadásra kerül 

együttműködés, kötetlen kapcsolat / Rendezvé-

nyek alkalmával 

csoportve-

zető nevelők 

folyamatos A szülök 10%-a 

képviselteti magát 

négy rendezvé-

nyünkön 

 

5.2. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködési rendszer, belső szakmai kapcso-

latok) 

5.2.1. Az intézményegység ANK-n belüli és kívüli együttműködése 

5.2.1.1. Belső együttműködés 

 A Gimnáziummal történő szakmai együttműködés koordinálása (különös tekintettel a felzár-

kóztató és tehetség-kibontakoztató foglalkozásokra, Öko-modell kialakítása, pénzügyi és gaz-

dasági kompetenciák fejlesztése terén) 

 Felelős: igazgató, Egressy Sándor, Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2016. október 31. 

 A Művelődési Házzal történő szakmai együttműködés koordinálása 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Kapcsolattartó: Vukman Tibor 
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 A Könyvtárral kialakított szakmai együttműködés megvalósítása 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Kapcsolattartó: Bäckerné Tassy Ildikó 

 A Művészeti Iskolával kialakított szakmai együttműködés megvalósítása 

 Kapcsolattartó: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Szabadidős sportprogramok megszervezése a Sportegységben 

 Felelős: Szilágyi Zoltán sportfelelős 

 Kapcsolattartó: igazgató 

 Együttműködés az intézmény szociális munkásával 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, Kiss Emőke 

 Határidő: folyamatos 

 Együttműködés az intézmény internetes honlapjának folyamatos karbantartása érdekében 

 Felelős: Hoffmann Zsolt 

 Együttműködés az 1. ,2. sz. Általános Iskolákkal – különös tekintettel az egészség –és környe-

zetnevelési program megvalósítása érdekében. 

             Felelős: Simaráné Kertész Zita, Egressy Sándor 

5.2.1.2. Külső együttműködés 

 Kapcsolattartás a Kollégiumi Érdekvédelmi Szövetséggel 

 Kapcsolattartó: igazgató 

 Kollégiumunk által szervezett városi- és megyei szintű programok meghirdetése, lebonyolítása 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, a terület irányítói 

 Határidő: A tanév helyi rendje alapján 

 A város kollégiumai által szervezett programokon való részvétel 

 Felelős: tevékenységirányítók, Bäckerné Tassy Ildikó, a terület irányítói 

 Határidő: kiírás alapján 

 A kapcsolatos iskolákkal való együttműködés koordinálása 

 Kereskedelmi, Egészségügyi Szakképző, 500-as – Bäckerné Tassy Ildikó 

 Simonyi SZKI, Comenius, EÜSZKI, Széchenyi G.– Csetényi Sándor 

 Kapcsolattartás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 

 Kapcsolattartó: Bäckerné Tassy Ildikó, Kiss Emőke 

 Kapcsolattartás a város kollégiumainak vezetőivel 

 Kapcsolattartó: igazgató 

 Kapcsolattartás a város kulturális és közművelődési intézményeivel 

 Felelős: Vukman Tibor 

 Határidő: folyamatos 

 Együttműködés a város környezetvédelmi szervezeteivel (Ökováros-Ökorégió Alapítvány, Tu-

datosan a környezetünkért Egyesület) 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: folyamatos 

 Együttműködés a Magyar Orvostanhallgatók Pécsi Bizottságának tagjaival, a Magyar Vöröske-

reszt városi szervezetével 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: folyamatos 

 Együttműködés a Hungast Kft által üzemeltetett étterem vezetőjével 

 Felelős: igazgató 
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9. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terüle-

tek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

szeptember 

Adminisztrációs 

teendők nyomon 

követése 

Munkatervek, tan-

menetek, csoport-

és foglalkozási 

naplók, törzs-

könyv, beiratkozási 

napló, kollégiumi 

naplók, KIR és más 

statisztikai adatál-

lományok 

Dokumentum-

vizsgálat 

Intézményegység-

vezető, Intézmény-

egység-vezetőhe-

lyettes, Munkakö-

zösség-vezető   

október 

Adminisztrációs 

teendők nyomon 

követése. 

 

Foglalkozások 

színvonala 

 

 Mérések feldol-

gozottsága 

Helyettesítési 

napló, munkaidő 

nyilvántartás, to-

vábbképzési doku-

mentumok, fejlesz-

tési tervek, iktatás. 

Foglalkozások 

 

Mérési eredmé-

nyek 

Dokumentum-

vizsgálat. 

 

Hospitáció 

 

 

 

Dokumentum-

vizsgálat 

 

Intézményegység-

vezető, 

 

 Intézményegység-

vezetőhelyettes, 

Munkaközösség-

vezető   

 

Intézményegység-

vezető 

november 

 

Foglalkozások 

színvonala. 

Adminisztráció 

nyomon követése. 

 

Foglalkozások. 

Helyettesítési 

napló, munkaidő 

nyilvántartás 

 

hospitáció, 

dokumentum-

vizsgálat 

Intézményegység-

vezető, Intézmény-

egység-vezetőhe-

lyettes,    

Intézményegység-

vezetőhelyettes 

 

december 

 

Adminisztráció 

nyomon követése 

Foglalkozások 

színvonala. 

 

 

Helyettesítési 

napló, munkaidő 

nyilvántartás 

Dokumentum-

vizsgálat 

 

 

 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, 

 Intézményegység-

vezetőhelyettes, 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terüle-

tek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

Szabadság nyilván-

tartás, foglalkozás 

egészségügyi vizs-

gálat 

Foglalkozások  

 Munkaközösség-

vezető   

január 

Félévi adminiszt-

ráció megfelelése 

és teljesítése 

Foglalkozások 

színvonala 

Naplók, beszámo-

lók, statisztika, sze-

mélyi nyilvántar-

tás, ügyeleti beosz-

tás, órarendek. 

Tanulói étkezés 

Foglalkozások 

Dokumentum-

vizsgálat 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, Intézmény-

egység-vezetőhe-

lyettes,    

február 

Adminisztráció 

nyomon követése 

Foglalkozások 

színvonala 

Csoportnaplók, he-

lyettesítési napló, 

iktatás, KIR-rend-

szer, szabadságo-

lási terv 

Értékelő foglalko-

zások 

Dokumentum-

elemzés 

 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, Intézmény-

egység-vezetőhe-

lyettes, Munkakö-

zösség-vezető   

március 

Adminisztráció 

nyomon követése 

Foglalkozások 

színvonala 

Továbbképzési 

program, beiskolá-

zási terv 

Foglalkozások 

Dokumentum-

elemzés 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, Intézmény-

egység-vezetőhe-

lyettes, 

április 

Adminisztráció 

nyomon követése 

Foglalkozások 

színvonala 

Csoportnaplók, 

foglalkozási naplók 

(végzős diákok) 

Foglalkozások 

 

Dokumentum-

elemzés 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, Intézmény-

egység-vezetőhe-

lyettes 

május 

Adminisztráció 

nyomon követése 

 

Mérések feldolgo-

zottsága 

Munkaidő beosztás 

 

Mérési eredmé-

nyek 

 

Dokumentum-

elemzés 

Intézményegység-

vezető, Intézmény-

egység-vezetőhe-

lyettes 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött terüle-

tek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést vég-

zők 

június 

Adminisztráció 

nyomon követése 

 

Teljes dokumentá-

ció 

Dokumentum-

elemzés 

Intézményegység-

vezető, Intézmény-

egység-vezetőhe-

lyettes 
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1. Mellékletek  

 

 

1. sz. melléklet : éves önértékelési terv 

2.  sz. melléklet:  diákönkormányzat munkaterve 

3. sz.melléklet: MIBI munkaterv 

 

 

 



 

 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 

1. Az intézmény tanulói adatai (2016. szeptember) 

osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos ne-

velési igé-

nyű tanu-

lók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, ta-

nulási és 

magatar-

tási zava-

rok-kal 

küzdő ta-

nulók 

(BTM) 

magán-ta-

nuló 

hátrá-

nyos hely-

zetű tanu-

lók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos hely-

zetű tanu-

lók 

(HHH) 

egész na-

pos neve-

lés-okta-

tás-ban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

51 10 - - - 4 3 - 

Összesen        

 

Csoportok száma összesen: 51 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók: 0 

Magántanulók: 0 

 

2. Vezetők heti ügyeleti rendje 

 
Dr. Szelierné Czina Györgyi 

intézményegység-vezető 

Tandiné Mosgai Andrea 

intézményegység-vezető helyettes 

Hétfő 11.00-18.00 11.00-19.00 

Kedd OH 08.00-13.00 

Szerda 08.00-16.00 11.00-19.00 

Csütörtök 11.00-18.00 08.00-13.00 

Péntek 09.00-12.00 12.00-18.00 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

Pedagógusok: 

  Zeneművészeti tagozat:  18 fő 

  Táncművészeti tagozat:    6 fő 

  Képző- és iparművészeti tagozat: 2 fő 

  Összesen:    26 fő 

 

Dolgozói létszámok: 

 Igazgató:   1 fő 

 Igazgatóhelyettes:  1 fő 

Iskolatitkár:     1 fő 

 Takarító:   1 fő (Önkormányzat alkalmazásában) 

     1 fő (Vállalkozói alkalmazásban) 

 Udvaros-karbantartó:  1 fő (Önkormányzat alkalmazásában) 
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Testületen belüli megbizatások:  

Tagozatvezetők: 

- Zeneművészet:  Sára Erika 

- Táncművészet:  Papp Anita 

- Képző- és iparművészet: Kéméndiné Simon Krisztina 

- Igazgatótanácsi tag:  Gergely Enikő 

- Dekorációs felelős:   Kéméndiné Simon Krisztina 

- Könyvtár- kottatár:  Iván Katalin 

- Honlapfelelős:   Tandiné Mosgai Andrea 

- SZM vezető:   Tiszáné Pető Ágnes 

- Diákönkormányzat vezetője: Illés Boglárka 

- Diákönkormányzat segítője: Kovács Erzsébet 

 A KIR felelősök:   

- Tandiné Mosgai Andrea 

- Trischler Mária 

 

2.1. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. A zene világnapja zenetanárok szeptember 30.  

2. Adventi koncert Szőke Brandó december 08.  

3. Karácsonyi hangverseny 
Iván Katalin, Ko-

vács Erzsébet 
december 14.  

4. Tavaszváró 2016. Papp Anita március 08.  

5. 
25 éves a Művészeti Iskola - Jubile-

umi koncert 
tagozatvezetők április 27.  

 

2.2. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése/Növendékhangversenyek 

 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Kis esti koncert Takácsné Alexa M. 2016.10.25.  

2. Kis esti koncert Gergely Enikő 2016.11.24.  

3. Félévi koncertvizsga Sára Erika, Papp Anita 2017.01.31.  

4. Kis esti koncert Tari Gergely 2017.02.21.  

5. Könnyűzenei koncert Szuprics Edit 2017.04.04.  
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2.3. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi mu-

tató 

2016.10.15. Szakmai nap Dr. Szelierné Czina Györgyi  

2017.01.30. Félévi értekezlet Dr. Szelierné Czina Györgyi  

2016.03.27. Tehetségnap Intézményvezetés  

2016.04.12. Szakmai nap Tagozatvezetők  

2016.04.28. 
Továbbképzési nap, 

intézménylátogatás 
Dr. Szelierné Czina Györgyi  

 

2.4. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

A Művészeti Iskolában a szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos, a csoportos oktatásban résztvevő nö-

vendékek szülei részére a pedagógusok az év folyamán szükség szerint szülői értekezletet tartanak. 

 

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

időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2016.09.20. 
Nyílt nap óvodások részére a képzőművészeti tagoza-

ton 
Keményffy Gábor 

2016.09.22. 
Nyílt nap óvodások részére a képzőművészeti tagoza-

ton 
Kéméndiné Simon Krisztina 

2016.09.30. Zene világnapja zenetanárok 

2016. 12.08. Karácsonyi koncert Szőke Brandó 

2016.12.14. Karácsonyi koncert óvodások részére Iván Katalin 

2016. 12.19. 
Nyílt karácsonyi kézműves foglalkozás a képzőművé-

szeti tagozaton 

Keményffy Gábor 

Kéméndiné Simon Krisztina 

2017.01.31. Félévi koncertvizsga Sára Erika, Papp Anita 

2017. 02.21. Félévi kiállítás a képzőművészeti tagozaton Kéméndiné Simon Krisztina 

2017. 03.08. Tavaszváró 2017. táncbemutató Papp Anita 

2017.04.27. „25 éves a Művészeti Iskola”- jubileumi koncert tagozatvezetők 
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időpont esemény / téma felelős 

2017.05.22. Év végi tanulói kiállítás a képzőművészeti tagozaton 
Kéméndiné Simon Krisztina, 

Keményffy Gábor 

2017.06.02. B tagozatos növendékek vizsgakoncertje Rózsafi Gergely 

2017.06.07. 
Év végi tanulói koncertvizsga a táncművészeti tagoza-

ton 
Papp Anita 

 

 

2.5. Tervezett mérések és vizsgák  

2.5.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

  

2016. 12. 12-16. Félévi tantermi vizsgák a táncművészeti tagozaton 

2016. 12. 13.  Gitár előjátszás 

2016. 12. 15. Zongora előjátszás 

2016. 12. 16. Furulya, klarinét előjátszás 

2017.01.24.  Fuvola, vonós előjátszás 

2017.01.26. Ütő hangszeres, magánének előjátszás 

2017. 01. 31. Félévi koncert (zeneművészeti tagozatos és táncművészeti tagozatos növendé-

kek) 

2017. 02.21. Félévi kiállítás a képzőművészeti tagozaton 

2017.05.22. Év végi tanulói kiállítás a képzőművészeti tagozaton 

2017. 05. 23. Zongora, gitár vizsga 

2017. 05. 25. Vonós, fuvola vizsga 

2017.05.26. Furulya, klarinét, ütős, vizsga 

2017. 06.02. B tagozatos növendékek vizsgakoncertje 

2016. 06. 07.  Koncertvizsga a táncművészeti tagozaton 

   

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat: 

 

Verseny megnevezése Felkészítő tanár 

Országos Bihari János hegedű- és vonós kamarazenei feszti-

vál, Abony 

Kovács Erzsébet 

Nemzeközi Gyermek és Ifjúsági Tehetségkutató Fesztivál, 

Budapest 

Papp Anita Dr. Papp Judit, Radics 

Hajnalka, Tandiné Mosgai Andrea 

Dance Factor táncosok bajnoksága Debrecen 
Dr. Papp Judit 

Nemzetközi Grafikai Biennálé/ Baja           

VI. Országos Szaxofonverseny, Pomáz 

Kéméndiné Simon Krisztina 

 

Tari Gergely 

XV. Országos Koncz János Hegedűverseny Kovács Erzsébet, M. Bíró Zsófia 

XIV. Országos Zongoraverseny Iván Katalin 
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Megyei Vonós Találkozó Kovács Erzsébet, Ján Boglárka,          

Dr. Martin Lászlóné 

VI. Apáczai Társastánc Fesztivál (saját rendezvény) Dr. Papp Judit 

Továbbképzős Találkozó, Pécs minden zenetanár 

XII. Országos Kodály Zoltán szolfézs- és népdaléneklési ver-

seny, Debrecen 

Lovász Péterné 

XV. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny, Vác Rózsafi Gergely 

XIV. Berczik Sára Emlékverseny, Budapest Papp Anita 

IX. Országos Verseny A Továbbképző Évfolyamokra Járó Ta-

nulók Számára, Szentendre 

minden zenetanár 

Zongora Négykezes Megyei Találkozó, Szigetvár 
 

zongoratanárok 

X. Országos Fuvola Duó Verseny, Balassagyarmat Takácsné Alexa Margit 

VI. Országos Pearl Dance Táncfesztivál, Berhida Tandiné Mosgai Andrea 

V. Lenti Táncfesztivál, Lenti Dr. Papp Judit, Tandiné Mosgai 

Andrea 

Országos Majorette Bajnokság, Siófok Tandiné Mosgai Andrea 

Napfény Társastáncfesztivál, Szeged Dr. Papp Judit 

VII. Modern- és Kortárstánc Kiállítás, Budapest Radics Hajnalka 

Országos Zalaegerszegi Táncfesztivál Radics Hajnalka 

XX. Jubileumi Országos Apáczai Táncfesztivál, Pécs (saját 

rendezvény) 

Dr. Papp Judit, Papp Anita, Radics 

Hajnalka, Tandiné Mosgai Andrea 

IX. Országos Ádám Jenő Dalverseny, Szolnok Szuprics Edit 

Országos Tűzzománc Verseny, Badacsonytomaj   Keményffy Gábor 

 

 

3. SZAKMAI FELADATOK  

Feladat:  

- Tehetséges tanulóink egyéni nyomon követése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tagozatvezetők 

- A tanterv és követelményrendszer eszközjegyzékének áttekintése, hiánypótló beszerzési 

ütemterv átdolgozása, az elhasználódott eszközök javíttatása 

Határidő: 2016. november 

Felelős: Dr. Szelierné Czina Györgyi és a tagozatvezetők 

- A pedagógus továbbképzés 7 éves ciklusának tervezése, ütemezése.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Szelierné Czina Györgyi és a tagozatvezetők 

- Tagintézményi honlapunk folyamatos frissítése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tandiné Mosgai Andrea 

- A TÁMOP 3.2.11/10-1 számú pályázati projekt fenntarthatóságának folyamatos működtetése   

Felelős: Dr. Szelierné Czina Györgyi 
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3.1. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 

 feladat / esemény felelős határidő 

eredmé-

nyességi 

mutató 

Fenntartási időszakban lévő 

projekt 
TÁMOP 3.2.11/1  

projekt-mene-

dzser 
folyamatos  

 

Folyamatban lévő 
„KKETTKK-56P-04” 

Dr. Szelierné 

Czina Györgyi 
2016.12.15.  

Szerződéskötés alatt lévő NTP-MOI-16 
Tandiné Mosgai 

Andrea 
2017.06.30  

 

4. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

 

4.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

 

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

tat: 

 

Fórum 

 

Felelős 

 

Határidő 

Tantestületi értekezletek Dr. Szelierné Czina Györgyi folyamatos 

Iskolavezetőségi értekezlet 

 

Dr. Szelierné Czina Györgyi folyamatos 

Szülői munkaközösségi megbeszélés Dr. Szelierné Czina Györgyi folyamatos 

 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak 

 

Fórum Felelős Határidő 

Szülői kapcsolattartás szaktanárok folyamatos 

Online fórumok szaktanárok                           is-

kolavezetőség 

folyamatos 

Tájékoztató füzet szaktanárok folyamatos 

 

4.2. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködési rendszer, belső szakmai kapcsolatok) 

 

 

Partner 

 

Tartalom 

 

Felelős 

Baranya Megyei Zeneisko-

lák   

Szakmai, művészeti programok, fel-

adatok 

Találkozók szervezése, lebonyolí-

tása, felkészítés 

Szakmai értekezletek szervezése 

Dr. Szelierné Czina Györgyi 
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Pécsi Művészeti Gimná-

zium és Szakközépiskola 

Szakmai és művészeti programokon 

való részvétel, bekapcsolódás művé-

szeti projektek létrehozásába 

A három tagozat kapcsolattartása az 

ottani tagozatokkal 

Koncert-, bemutató-, előadás-látoga-

tás 

Továbbtanuló növendékeink nyo-

mon-követése 

Tandiné Mosgai Andrea, ta-

gozatvezetők 

ANK Művelődési Ház Közreműködés a Művelődési Ház 

kulturális, művészeti programjain 

Kiállítás-szervezés 

Együttműködés művészeti rendezvé-

nyek lebonyolításában 

Dr. Szelierné Czina Györgyi,      

Tandiné Mosgai Andrea 

 

 

 

5. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

 

1. INTÉZMÉNYEGYSÉGI ELLENŐRZÉSI TERV 

 

 

Terület 

 

Ki ellenőrzi 

 

Kit ellenőriz 

 

Időpont, határidő 

Milyen mó-

don kap visz-

szajelzést 

I. Szakmai ellenőr-

zés 

- óralátogatás 

- rendezvénye-

ken, vizsgá-

kon 

- az órák pontos 

megtartása 

 

Dr. Szelierné Czina 

Györgyi 

Tandiné Mosgai 

Andrea 

Az előzetesen kije-

lölt tanárokat 

 

Minden pedagógus 

2016. október 1-től 

december 10-ig fo-

lyamatos 

Előjátszás: decem-

ber, január 

Vizsga: május  

Szóbeli és 

írásbeli az 

érintetteknek 

Év végi érte-

kezleten 

II. Adminisztratív el-

lenőrzés 

- normatíva el-

lenőrzés 

- naplók, törzs-

lapok 

- közzétételi 

lista 

- KIR,  

Dr. Szelierné Czina 

Györgyi 

Tandiné Mosgai 

Andrea 

Dr. Szelierné Czina 

Györgyi 

 

 

Igazgatóhelyettes a 

tanárokat 

Tandiné Mosgai 

Andrea 

Törzslap, napló: 

október 1. 

Adminisztrációs el-

lenőrzés havonta 

2016.11.15. 

 

Feljegyzés ké-

szül  

Félévi értekez-

leten beszámol 

az igazgató- 

helyettes 
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III. Gazdasági ellen-

őrzés 

- térítési díjak  

feladása                

Dr. Szelierné Czina 

Györgyi 

Iskolatitkár Szúrópróba-sze-

rűen 

Feljegyzés ké-

szül, irattár, 

gondnok ré-

szére 

IV. TÁMOP 3.2.11/1 

fenntarthatósága 

Projektmenedzser Megvalósító pedagó-

gusok 

Folyamatos Szóbeli meg-

beszélés 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
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 Függelék 

A Munkaterv készítéséhez felhasznált jogszabályok 

 a 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről 

 a 2012. I. törvény A Munka törvénykönyvéről 

 az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  

 az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 a 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól szóló  

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

 a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

 a 106/2012. (VI.1.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

 a 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. 

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

intézmények névhasználatáról  

 a 32/2012.(X.8) EMMI rendelet, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendeletet  a 2016/2017. tanév rendjéről szóló  

 a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 

 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról  

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

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

szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való 

közreműködés feltételeiről 

 a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről  

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásár 

 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 

 a 18/2015. (VI.29.) NGM rendelet a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. 
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