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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 

Szabályzata (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 

intézményegységi rendje 

 közös 

 intézményegységi 

Szakmai feladatok  közös 

 intézményegységi 

Pedagógus továbbképzési program és a 

beiskolázási terv 

 intézményegységi 

Intézményi kapcsolatok, 

együttműködés 

 közös 

Ellenőrzési terv  közös 

 intézményegységi 

A nevelőtestület által fontosnak ítélt 

egyéb területek 

 intézményegység 

Mellékletek  közös (értekezletek rendje, beiskolázási tervek) 

 intézményegységi munkaközösségek munkatervei 

 

HELYZETELEMZÉS 

1.1. Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma: 222,36 a 001-es feladatellátási helyen  

  4,5 a 013-as feladatellátási helyen  

Betöltött álláshelyek száma:   219,61 a 001-es feladatellátási helyen  

  4,5 a 013-as feladatellátási helyen  

Betöltetlen álláshelyek száma:  2,75 a 001-es feladatellátási helyen  

  0 a 013-as feladatellátási helyen  
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Tartósan távollévők száma:   7 

Határozott időre kinevezettek száma: 8 

óraadók száma:    8 

1.2. Pedagógus adatok 

1.2.1. Megbízatások, ellátott feladatok  

 

Ssz. Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött órák 

száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő nevelés-

oktatással le nem kötött 

részében ellátott feladatai: 

1.Sz. Általános Iskola 

1. 

Bak Ignácné 25 (23+2) Osztályfőnök 4.a (2 óra 
kedvezmény) 

Pedagógiai 
folyamatok 
fejlesztése 
munkacsoport 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

2. 

Balázs 
Zsuzsanna 
Magdolna 

22+2 osztályfőnök (2 óra 
kedvezmény), IT 
képviselő 

A pedagógiai 
munka feltételeit 
optimalizáló 
csoport tagja 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

3. 

Balogh 
Andrea 

22+2 osztályfőnök 6.b (2 óra 
kedvezmény) 

Céloknak való 
megfelelést 
vizsgáló csoport 
tagja 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
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helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

4. 

Besenczi 
Alexandra 

helyén 
Spiesz Ágnes 

24 (Ebből 4 
órát áttanít a 
Gimnáziumba.
) 

  szemèlyiseg es 
kozossegfejlesztes 
munkacsoport 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

5. 

Boros Gábor 22+2 osztályfőnök 6.d (2 óra 
kedvezmény) 

NETFIT felelős, 
balatonfenyvesi 
nyári tábor 
szervezése, 
vezetése, 
Szervezeti Kúltúra 
Fejlesztése 
munkacsoport 
tagja 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

6. 

Borsa Jolán 17,5 
(mester)+0,5 

Osztályfőnök 8.b,(0,5 
óra kedvezmény), 
iskolaszéken felsős 
képviselő 

 kémia tantárgy 
felelős, ÖCS-tag, 
évfolyamvezető 8. 
évfolyamon, szülői 
emlékzetetők 
felelőse, 
osztálytáblák 
felelőse, "Felsős 
matematika" 
honlap kezelése, 
NTP-KNI-17-0114 
természettudomán
yi pályázat 
megvalósítása. 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

7. 

Czigler Edina 24   Vagabund tábor 
szervezése és 
vezetése, Külső 
kapcsolatok, 
partnerek 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
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gondozása csoport 
tagja 

gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

8. 

Csete Ildikó 24   NETFIT-mérés ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

9. 

Disztlné 
Szita 

Gabriella 

22+2 Osztályfőnök 7.c (2 óra 
kedvezmény) 

Házirendi 
munkacsoport 
tagja 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

10. 

Dr. Falusiné 
Török Erika 

22+2 Osztályfőnök 2.c (2 óra 
kedvezmény) 

KT tag  Külső 
kapcsolatok,partne
rek gondozása 
csoport tagja 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

11. 
Dr. Vincze 

Áronné 
22+2 osztályfőnök 6.c (2 óra 

kedvezmény) 
Évfolyamvezető a 
6. évfolyamon, A 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
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pedagógiai munka 
feltételeit elemző, 
optimalizáló 
csoport tagja,  

kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

12. 

Drexlerné 
Kapes 

Zsuzsanna 

22+2 Osztályfőnök 2.d (2 óra 
kedvezmény) 

A Személyiség- és 
közösségfejlesztés 
munkacsoport 
tagja. Öcs-tag. 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

13. 

Elter Rita 
Annamária 

22+2 (1-es iskola 13 ó, 2-es 
iskola 9 óra) 

A céloknak való 
megfelelést 
vizsgáló 
munkacsoport 
tagja. Halloween, 
Thanksgiving 
programokban való 
részvétel. A 7. 
évfolyamon az 
angol nyelvi tanév 
végi vizsga 
megszervezése, 
annak 
lebonyolításában 
való részvétel. 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

14. 

Erb Józsefné 24     ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
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szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

15. 

Erberling 
Zsuzsanna 

22+2 Osztályfőnök 8.d (2óra 
kedvezmény)  

Szervezeti kultúra 
fejlesztése 
munkacsoport 
tagja, ÖKO 
munkacsoport 
tagja, 
Kisbakancsfűző 
tábor 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

16. 

Farkas Csilla 
Irén 

23+2 osztályfőnök 5.a  (2 óra 
kedvezmény) 

külső kapcsolatok, 
partnerek 
gondozása csoport 
tagja, házirend 
munkacsoport 
tagja 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

17. 

Feketéné Till 
Ilona 

22+2 Osztályfőnök 4.c  (2 óra 
kedvezmény) Alsós 
Munkaközösség Vezető 
(2 óra kedvezmény 

tankönyvfelelős ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

18. 

Földesiné 
Csépán 
Emese 

24   házirendi 
munkacsoport 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
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programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

19. 

Fülöpné 
Gyarmati 
Zsuzsanna 

22  A céloknak való 
megfelelést 
vizsgáló csoport 
tagja 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

20. 

Gász 
Ferencné 

22+2 Osztályfőnök 1.d  (2 
óra 
kedvezmény)Iskolaszék
en tanítók képviselője 

 ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

21. 

Gyarmati Ida 22     ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

22. 

Hajnal Éva 22+2 Osztályfőnök 1.b  (2 
óra kedvezmény) 

  ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
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előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

23. 

Harsányiné 
Simon 

Mónika 

22   matematika 
tantárgyfelelős, 
ÖKO munkacsoport 
tagja 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

24. 

Heidecker 
Hajnalka 

18+2 
(gyakornok) 

Osztályfőnök 5.d (2 óra 
kedvezmény) 

Szervezeti kultúra 
fejlesztése 
munkacsoport 
tagja, Vagabund 
nyári tábor 
szervezése és 
lebonyolítása 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

25. 

Hermann 
Adrienn 

22+3 osztályfőnök 7.d (2 óra 
kedvezmény) 

Szervezeti kultúra 
fejlesztése 
munkacsoport 
tagja, ÖKO 
munkacsoport 
tagja 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

26. 

Horváth 
Andrea 

24 (2 órát 
áttanít a 2. sz. 
Ált. Isk.-ba) 

  A pedagógia 
folyamotok 
fejlesztése 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
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lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

27. 

Horváthné 
Tóth Judit 

22   tankönyvfelelős ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

28. 

Jancsula 
Dezső 

17+1 (mester) osztályfőnök 5. DÖK 
segítő( 1 óra 
kedvezmény), 
évfolyamvazető (5. 
évfolyam) 

ÖCS-tag, DÖK 
segítő, 
panaszkezelési 
munkacsoport 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

29. 
Kapornakiné 
Pauer Ildikó 

4,5 igazgatóhelyettes továbbtanulási 
felelős, 

  

30. 

Kerner Rita 22     ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
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szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

31. 

Kilvingerné 
Fülöp 

Melinda 

22   évfolyamvezető 2. 
évfolyamon A 
belső kapcsolatok, 
együttműködés, 
kommunikáció 
munkacsoport 
tagja 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

32. 

Komjátiné 
Michelisz 

Annamária 

22+1 DÖK segítő (1 óra) ÖKO koordinátor,  ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

33. 

Kovács 
Gábor 

25,5  rajz tantárgyfelelős 
A PEDAGÓGIAI 
MUNKA 
FELTÉTELEIT 
ELEMZŐ, 
OPTIMALIZÁLÓ 
CSOPORT 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

34. 

Kovácsné 
Jakab 

Gyöngyi 

23   személyiség és 
közösségfejlesztés 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
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programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

35. 

Lénárt-
Turbók 
Enikő 

22   A céloknak való 
megfelelést 
vizsgáló csoport  
tagja 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

36. 

Liszt Antal 
János 

18 (mester)   ÖCS-tag ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

37. 

Lisztné 
Herczeg 
Gizella 

22+2 Osztályfőnök 1.c  (2 óra 
kedvezmény) 

környezetismeret 
tantárgyfelelős, A 
PEDAGÓGIAI 
MUNKA 
FELTÉTELEIT 
ELEMZŐ, 
OPTIMALIZÁLÓ 
CSOPORT 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

38. 

Lőrinczi 
Andrea 

22+2 Osztályfőnök 1. a  (2 
óra kedvezmény) 

Pedagógiai 
folyamatok 
fejlesztése 
mnukacsoport 
tagja 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
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előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

39. 

Ludván Zsolt 24 (Ebből 2 
óra áttanítás a 
Pogányi Ált. 
Isk.-ba) 

  Eredmények 
gyűjtése, 
elemzése csoport 
Kerámia és 
tűzzománc 
műhely 
folyamatos 
karbantartása, 
eszköz fejlesztés. 
Az 6. évfolyam 
munkájának 
segítése. 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

40. 

Martinovics
né Tóth 

Zsuzsanna 

24     ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

41. 

Metzgerné 
Sallai 

Zsuzsanna 

4 igazgatóhelyettes ÖCS-tag, elsősök 
beiskolázása, 
programok , ( nyílt 
nap) szervezése, 
esélyegyenlőségi 
felelős 

  

42. 

Mihály Judit 23   Panaszkezelési 
munkacsoport tag, 
ifjúságvédelmi 
felelős, napközis 
csoportvezető, 
Bázis 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
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szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

43. 

Moór 
Marianna 

22+2 osztályfőnök 5. e (2 óra 
kedvezmény) 

tankönyvfelelős ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

44. 

Nagy 
Gabriella 

24   Házirendi 
munkacsoport 
tagja 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

45. 

Nagy 
Zsanett 

23     ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

46. 

Nemes 
Tamás 

24 (Ebből 2 
óra áttanítás 
Pogányba) 

  NETFIT-mérés , 
panaszkezelés 
munkacsoport tag 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
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programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

47. 

Németh 
Ildikó 

22   SZEMÉLYISÉG- ÉS 
KÖZÖSSÉGFEJLESZT
ÉS 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

48. 

Odrobina 
Brigitta 

17+1 (mester) osztályfőnök 3. c  (1 
óra kedvezmény) 

ÖCS-tag ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

49. 
Odrobina 

Zoltán 
5 igazgató Öcs-tag   

50. 

Orcsikné 
Szalai 

Valéria 

22   Belső kapcsolatok, 
együttműködés, 
kommunikáció 
fejlesztése 
munkacsoport 
tagja.  

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

51. 

Őri Gabriella 22+2 Osztályfőnök 3.d  (2 
óra kedvezmény) 

Panaszkezelési 
munkacsoport 
tagja 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
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gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

52. 

Páncélné 
Kovács 
Ágnes 

22+4 Osztályfőnök 5.c  (2 óra 
kedvezmény), Reál 
mk.vez.  (2 óra 
kedvezmény) 

A CÉLOKNAK VALÓ 
MEGFELELÉST 
VIZSGÁLÓ 
CSOPORT.  
Technika terem, 
konyha, technika 
szertál folyamatos 
karban tartása, 
eszköz fejlesztés, 
23-as terem 
rendezése.Az 5. 
évfolyam 
munkájának 
segítése. Az ÖKO 
csoport 
munkájának 
segítése. 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

53. 

Panta Judit 22+2 Osztályfőnök 2.b (2 óra 
kedvezmény) 

A pedagógiai 
munka feltételeit 
elemző, 
optimalizáló 
csoport tagja.    
Kiskórus vezetése, 
szereplések. 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

54. 

Pauska 
Zsoltné 

24   Német 
tantárgyfelelős, A 
pedagógiai 
folyamatok 
fejlesztése csoport 
tagja 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 
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55. 

Péter Ágnes 24   Mérés-értékelési 
munka 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

56. 

Somosi Ilona 22+4 Osztályfőnök, 7.a  (2 
óra 
kedvezmény)Művészet
ek mk.vez. (2 óra 
kedvezmény)Műv, mk, 
vez, 7. évf. vez. kórus 
és Harang-együttes 
vez. Kórustábor 
szervezője. 

Belső 
kapcsolatok, 
együttműködés, 
kommunikáció 
fejlesztése 
munkacsoport 
tagja. Kórustábor 
szervezője. 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

57. 

Soványné 
Varjas 

Zsuzsanna 

24   Informatika 
tantárgy felelős. 
Mérés-értékelési 
munka. 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

58. 

Gergelyné 
Tihanyi 
Emília 

helyén Stier 
Bernadett 

22 óra   3. évfolyam vezető, 
Szervezeti kultúra 
fejlesztése 
munkacsoport 
tagja 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
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bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

59. 

Süle Zoltán 22 (Ebből 4 
óra áttanítás a 
Gimnáziumba)
+4 

osztályfőnök 6.a  (2 óra 
kedvezmény)Humán 
munk. vez. (2 óra 
kedvezmény) 

Kisbakancsfűző 
tábor II. 
SZEMÉLYISÉG- ÉS 
KÖZÖSSÉGFEJLESZT
ÉS 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

60. 

Szabadi 
Eszter 

22+2 Osztályfőnök 2. a  (2 
óra kedvezmény) 

A pedagógiai 
munka feltételeit 
elemző 
optimalizáló 
csoport  tagja. 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

61. 

Szabó Ágnes 26   zongorakíséret, 
tankönyvfelelős, 
tanulási 
folyamatok 
munkacsoport 
vezető 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

62. 

Szabó Ildikó 24   fizika 
tantárgyfelelős, 
Élményműhely 
programgazda,Küls
ő kapcsolatok 
gondozása-
munkacsoport 
tagja 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
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felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

63. 

Szabó László 22+2 Osztályfőnök 7.b  (2 
óra kedvezmény) 

Iskolai 
eredményeink 
gyűjtése, elemzése 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

64. 

Szalai Tünde 22+2 Osztályfőnök 4.b  (2 
óra kedvezmény) 

KT tag, Naprakész 
Alapítvány tag, ÖCS 
mérés-értékelés, 
Eredmények 
gyűjtése, elemzése 
mcs. 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

65. 

Szatoriné 
Vörös Ágota 

24     ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

66. 

Székelyiné 
Szücs 

Zsuzsanna 

22     ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
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egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

67. 

Szombathely
iné Páczai 

Katalin 

22+2 Osztályfőnök 3.b  (2 
óra kedvezmény) 

  ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

68. 

Takács Éva 
Judit 

17,5 
(mester)+0,5 

Osztályfőnök 8.c,  (0,5 
óra kedvezmény), 
Nyelvi mk.vez.  (0,5 óra 
kedvezmény) 

ÖCS-tag ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

69. 

Takács Ildikó 23   napközis 
csoportvezető 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

70. 

Tóth János 23   Házirend 
munkacsoport, 
NETFIT felmérés 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
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iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

71. 

Török Éva 22+2 Osztályfőnök 4.d  (2 
óra kedvezmény) 

évfolyamvezető 4. 
évf, tanulási 
folyamatok 
fejlesztése 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

72. 

Virágh Judit 22+2 Osztályfőnök 8.a  (2 
óra kedvezmény) 

Külső partnerek 
gondozása 

ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 

73. 

Wágner 
István 

17 (mester)+1 Testnevelés Mk.vez  (1 
óra kedvezmény) 

ÖCS-tag ügyelet, kíséret, 
adminisztráció, szülői 
kapcsolattartás -fogadóóra, 
iskolai rendezvények 
lebonyolítása, 
gyermekfelügyelet, tanórák, 
egyéb foglalkozások 
előkészítése, megtartása, 
helyettesítés, tanulók 
felkészítése versenyre, egyéb 
programokra, felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, egyéni 
bánásmód érvényesítése, 
szakmai anyagok (munkaterv, 
tanmenet stb.) elkészítése 
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74. Bali Barbara 10 óraadó   

75. 
Balogh 

János 

6 óraadó   

2.Sz. Általános Iskola 

76. 

Albrecht 

Ágnes

  

 

22,5 

  felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, osztályfőnöki  

munka, szülői ért., fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, iskolai 

rendezvények, felügyelet, 

gyermekvédelmi fel., eseti 

helyettesítés 

77. 

Berki Timea 24+2 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, osztályfőnöki  

munka,  szülői ért., fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet,  

esetmegbeszélés, iskolai 

rendezvények, felügyelet, 

gyermekvédelmi feladatok, 

eseti helyettesítés, szertár 

karbantartás 

78. 

Dr. 

Bodroginé 

Farkas 

Piroska 

22+4 osztályfőnök, mk. 

vezető (4 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, mk. vezetés, 

szülői ért, fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, szakmai 

programok kidolgozása, 

iskolai rendezvények, 

felügyelet,  

eseti helyettesítés 

79. 

Cser Tibor 23+2 osztályfőnök  (2 óra 

kedvezmény) 

szakszervezet felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, osztályfőnöki  

munka, szülői ért., fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet,  

esetmegbeszélés, iskolai 

rendezvények, felügyelet, 

gyermekvédelmi fel., eseti 

helyettesítés, szertár 

karbantartás 

80. 

Gálosi 

Tímea 

22,5   felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, munka, szülői 

ért., fogadóóra, kapcsolattartás, 

értekezlet, esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények, 

felügyelet, gyermekvédelmi 

fel., eseti helyettesítés 

81. 

Dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska  

22   felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, fogadóóra, 

kapcsolattartás,értekezlet, 

esetmegbeszélés, iskolai 

rendezvények, felügyelet, eseti 

helyettesítés 

82. 

Friss 

Hajnalka 

22+1 Diákönkormányzatot 

segítő tanár segítő tanár 

(1 óra kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, DÖK, 

fogadóóra, kapcsolattartás, 

értekezlet, esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények, 

felügyelet, eseti helyettesítés 
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83. 

Fürdős 

Katalin 

Zsuzsanna 

23+2 

(áttanít a 

Gimnmáziumb

a 4 órát) 

osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, osztályfőnöki  

munka, szülői 

értekezlet,fogadóóra,kapcsolat

tartás; értekezlet;  

esetmegbeszélés, iskolai 

rendezvények; felügyelet; 

gyermekvédelmi fel.; eseti 

helyettesítés; szertár 

karbantartás 

84. 

Gaál Tamás 22   felkészülés, értékelés; 

adminisztráció;  fogadóóra, 

kapcsolattartás; értekezlet; 

esetmegbeszélés;  

iskolai rendezvények; 

felügyelet; eseti helyettesítés; 

85. 

Gábor 

Erzsébet 

22+2 mk. vezető (2 óra 

kedvezmény) 

mérési koordinátor felkészülés, értékelés; 

adminisztráció;  mk. vezetés; 

szülői ért, fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, 

intézményfejlesztés, szakmai 

programok kidolgozása, 

iskolai rendezvények, 

felügyelet,   

eseti helyettesítés 

86. 

Garai Dénes 23+2 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció,   fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet,  

esetmegbeszélés,   

iskolai rendezvények,  

felügyelet, eseti helyettesítés, 

oszt. főnöki munka 

87. 

Gelencsér 

Eszter 

22,5   felkészülés, értékelés, 

adminisztráció,  fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények, 

felügyelet, eseti helyettesítés, 

88. 

Hegedüs 

Lajos 

22+2 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, osztályfőnöki  

munka, szülői ért., fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, iskolai 

rendezvények, felügyelet, 

gyermekvédelmi fel., eseti 

helyettesítés 

89. 

Horváthné 

Rónai Éva 

22+2 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, osztályfőnöki  

munka, szülői értekezlet, 

fogadóóra, kapcsolattartás, 

értekezlet, esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények, 

felügyelet,  gyermekvédelmi 

fel., eseti helyettesítés 

90. 

Kapus 

Eszter 

23   felkészülés, értékelés, 

adminisztráció,  fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, 
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iskolai rendezvények, 

felügyelet, eseti helyettesítés 

91. 

Kisbáró 

Emese 

23,5+2 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, szülői ért., 

fogadóóra, kapcsolattartás, 

értekezlet, esetmegbeszélés, 

intézményfejlesztés, iskolai 

rendezvények, felügyelet, 

gyermekvédelmi fel.,SZM 

eseti helyettesítés 

92. 

Kulcsárné 

Hajmási 

Ilona 

22+4 osztályfőnök, mk. 

vezető (4 óra 

kedvezmény) 

Honlap 

koordinátor, 

mérési koordinátor 

felkészülés, értékelés, 

adminisztráció,  mk. vezetése, 

szülői ért., fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet; 

esetmegbeszélés, iskolai 

rendezvények, felügyelet,  

eseti helyettesítés, szertár 

karbantartás 

93. 

Kurucz 

Katalin 

22+2 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, szülői 

értekezlet, fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, iskolai 

rendezvények, felügyelet, 

gyermekvédelmi fel., eseti 

helyettesítés 

94. 
Medgyesi 

Antal 

6  intézményegység-

vezető 

 

95. 

Mérei 

György 

23+2 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, osztályfőnöki 

munka, szülői ért., fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, iskolai 

rendezvények, felügyelet, 

gyermekvédelmi fel., eseti 

helyettesítés 

96. 

Molnár 

Andrea 

23+2 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, mk. vezetés, 

szülői ért., fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés,  iskolai 

rendezvények, felügyelet, 

eseti helyettesítés 

97. 

Nagy 

Erzsébet 

20  KT adminisztráció, KT,  

fogadóóra, kapcsolattartás, 

értekezlet, esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények, 

felügyelet, eseti helyettesítés, 

98. 

Nagyváradi 

Zsuzsanna 

22,5+2 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, szülői 

értekezlet, fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés,  szakmai 

programok kidolgozása, iskolai 

rendezvények, felügyelet, eseti 

helyettesítés 

99. 

Péterné 

Hencz Éva 

22   felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, 
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iskolai rendezvények, 

felügyelet, eseti helyettesítés, 

szertár karbantartás 

100. 

Pálfiné Deli 

Ildikó 

22,5+2 osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, szülői 

értekezlet, fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények, 

felügyelet,eseti helyettesítés 

101. 

Dr. Pozsár 

Vilmosné 

23   felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények, 

felügyelet, eseti helyettesítés, 

szertár karbantartás 

102. 

Ritter 

Attiláné 

18  mesterpedagógus felkészülés, értékelés, 

adminisztráció,  fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés,  

iskolai rendezvények, 

felügyelet; eseti helyettesítés; 

103. 

Stier 

Lászlóné 

24   szomatopedógus felkészülés, értékelés, 

adminisztráció,  fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, 

intézményfejlesztés, szakmai 

programok kidolgozása, iskolai 

rendezvények, felügyelet, eseti 

helyettesítés 

104. 

Szakács 

Judit 

22+2 mk. vezető  (2 óra 

kedvezmény) 

 felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, szülői ért., 

fogadóóra, kapcsolattartás, 

értekezlet, esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények, 

felügyelet, eseti helyettesítés 

105. 

Szávainé 

Bizó 

Gyöngyi 

24   felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, 

iskolai rendezvények, 

felügyelet, eseti helyettesítés, 

szertár karbantartás 

106. 
Tihanyiné 

Éliás Mária 

6  intézményegségvez

ető-helyettes 

 

107. 

Török 

György 

10+1 

(50% 

óraszám) 

mk. vezető, 

osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény)  

mérési koordinátor felkészülés, értékelés, 

adminisztráció, osztályfőnöki 

munka, mk. vezetés, szülői 

értekezlet, fogadóóra, 

kapcsolattartás, értekezlet, 

esetmegbeszélés, 

 iskolai rendezvények, 

felügyelet, gyermekvédelmi 

fel., eseti helyettesítés 

108. 
Hartmann  

Zsanett 

24 gyógypedagógus mérési koordinátor  

109. 
Pappné 

Nagy Eszter 

12 (0,5 

állás) 

fejlesztő-

gógypedagógus 
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Gimnázium 

110. 

Aporfi 

Ágnes 

24  német nyelv 

munkacsoport 

- a tanítási órák előkészítése, 

dolgozatjavítás 

- 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) 

-székhelyintézményi 

önértékelés lebonyolításában 

részvétel 

111. 

Balogh 

Hajnalka  

23+3 

 

Osztályfőnök (12. 

b), DÖK segítő (3 óra 

kedvezmény) 

IT tag - osztályfőnöki munkával 

összefüggő tevékenység 

- szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői 

értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- dolgozatjavítás 

- eseti helyettesítések ellátása 

- ügyviteli, adminisztrációs 

tevékenység  

- kisérettségi  

- ügyelet 

-intézményegységi önértékelés 

technikai lebonyolításában 

részvétel 

112. 

Bánáti Enikő 23+2 osztályfőnök (11.b) 

(2 óra kedvezmény) 

 - osztályfőnöki munkával 

összefüggő tevékenység 

- szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői 

értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- dolgozatjavítás 

- eseti helyettesítések ellátása 

- angol nyelv előkészítő 

foglalkozás 8. osztályosoknak 

- adminisztrációs tevékenység 

- OKTV-re készítés 

- ügyelet 

113. 

Bender 

Ágnes 

22+2 osztályfőnök (11.a) 

(2 óra kedvezmény) 

Erasmus 

projektfelelős 

- osztályfőnöki munkával 

összefüggő tevékenység 

- a tanítási órák előkészítése 

- szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői 

értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- dolgozatjavítás 

- eseti helyettesítések ellátása 
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- adminisztrációs tevékenység  

- angol nyelv előkészítő 

foglalkozás 8. osztályosoknak 

- PR tevékenység 

- pályázat írása, megvalósítása 

- kapcsolattartás a két 

általános iskolával 

- kapcsolattartás az American 

Cornerrel 

- kapcsolattartás a 

kéttannyelvű iskolákkal 

- nyílt nap szervezése 

- szakszervezeti vez. 

tevékenység 

- ügyelet 

114. 

Benkőné 

Bayer Anikó 

23+2+2 osztályfőnök 

(12.a), 

munkaközösségvezető 

(4 óra kedvezmény) 

egészségnevelési 

program  

koordinálása 

 

 

- osztályfőnöki munkával 

összefüggő tevékenység 

- munkaközösség-vezetés 

- szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői 

értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- angol nyelv előkészítő 

foglalkozás 8. osztályosoknak 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

- egészségnevelési -dohányzás 

elleni program összefogása 

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

115. 

Bóna 

Gézáné 

Maksay 

Mária  

18 

 

 szaktanácsadó - szaktanácsadói feladatok 

- osztályfőnöki munkával 

összefüggő tevékenység 

- szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői 

értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

- kisérettségi szervezése, 

lebonyolítása 

- osztályozóvizsga szervezése, 

lebonyolítása 

- Nyílt Nap szervezése 

- emelt szintű vizsgára 

felkészítés 

- részvétel projektnap 

szervezésében 

- ügyelet 

- PR tevékenység 

--intézményegységi 

önértékelés lebonyolításában  

részvétel 

116. 

Erdélyi 

Krisztina 

22+2+2 

 

osztályfőnök (12.c) 

munkaközösségvezető 

(4 óra kedvezmény) 

Erasmus 

projektfelelős 

- osztályfőnöki munkával 

összefüggő tevékenység 

- munkaközösség-vezetés 
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- szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői 

értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység 

- angol nyelv előkészítő 

foglalkozás 8. osztályosoknak 

- kapcsolattartás a két 

általános iskolával 

- kapcsolattartás az American 

Cornerrel 

- kapcsolattartás a 

kéttannyelvű iskolákkal 

- nyílt nap szervezése 

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

-Erasmus pályázat felelőse 

117. 

dr. Eiterné 

Nádor Edina 

25 (16+9)  Áttanítás a 2. sz. 

Általános Iskolába 

(9 óra) 

 

-a tanítási órák előkészítése 

- szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői 

értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai 

munkaközösség munkájában 

- dolgozatjavítás 

- adminisztrációs tevékenység  

- folyosók, tantermek 

esztétikus díszítése 

- ügyelet 

 

118. 

Gergelyné 

Hideg 

Katalin 

23+2 

 

osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

(10.c) 

 -- osztályfőnöki munkával 

összefüggő tevékenység 

 a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai 

munkaközösség munkájában 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

- magántanuló felkészítése, 

vizsgáztatása  

- fogadóóra 

- ügyelet 

119. 

Gosztolya 

József 

18 (10+8) 

mester 

 szaktanácsadó 

Áttanítás a Pogányi 

Tagiskolába.(8 óra) 

 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai 

munkaközösség munkájában 

- adminisztrációs tevékenység  

- edzéstervek készítése 

- versenyekre felkészítés 

- sporteseményekre 

mozgósítás, kíséret 

- házibajnokság, sportdélután 

szervezése 

- ügyelet 

- fogadóóra 
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120. 

Horváth Éva 

Andrea 

22  PTE 

partnerintézmény 

kapcsolattartó 

mentortanár 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység 

- színházlátogatások 

szervezése  

- dolgozatjavítás 

- felmentett/ SNI-s tanuló 

feleltetése  

 -  kisérettségi javítása 

- próbaérettségi (12. évf.) 

javítása 

- ügyelet 

 - Ünnepi műsorainkra 

felkészítés 

 

121. 

Jani Péter 24 (18+6)  Áttanítás a 1. sz. 

Általános Iskolába 

(6 óra) 

 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai 

munkaközösség munkájában 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

- fogadóóra (az általános 

iskolában is) 

 

122. 

Jéhnné Csók 

Ildikó 

25+4 

 

osztályfőnök (9.a), 

munkaközösségvezető 

(4 óra 

kedvezmény) 

PTE 

partnerintézmény 

kapcsolattartó 

mentortanár 

- osztályfőnöki munkával 

összefüggő tevékenység 

- szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői 

értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

- munkaközösség-vezetés-  

- kiscsoportos szaktárgyi 

előkészítő angolul  

- dolgozatjavítás 

- angol nyelvű tananyag 

készítése 

- ügyelet 

-versenyfelkészítés 

 

123. 

Kifor 

Gabriella 

24  Öko munkacsoport 

vezető 

egészségnevelési 

program  

koordinálása 

 

 

 

ÖKO program szervezése, a 

környezeti nevelés 

összefogása 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

- részvétel a szakmai 

munkaközösség munkájában 

- dolgozatjavítás 

- kisérettségi 

- angol nyelvű tananyag 

készítése 

- fogadóóra 

- ügyelet 

124. 

Klencsár 

Dezsőné 

23  PTE 

partnerintézmény 

kapcsolattartó 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  
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mentortanár - részvétel a szakmai 

munkaközösség munkájában 

- testnevelés felmentések 

kezelése, a védőnővel a 

kapcsolat tartása 

- dolgozatjavítás 

- emelt érettségire felkészítés 

(elmélet) 

- versenyre készítés, 

szervezés, kísérés 

- iskolai rendezvényeken 

részvétel 

- fogadó óra 

- ügyelet 

125. 

Füke 

Lászlóné 

Walter 

Mária 

12  szaktanácsadó 

 

Áttanítás 

Gyárvárosi Ált.Isk.  

6 óra 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai 

munkaközösség munkájában, -

--tehetséggondozás 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

- fogadóóra 

126. 

Lantos Judit 23   - a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

- részvétel a szakmai 

munkaközösség munkájában9- 

testnevelés felmentések 

kezelése, a védőnővel a 

kapcsolat tartása 

- versenyre készítés, 

szervezés, kísérés 

- iskolai rendezvényeken 

részvétel 

- fogadó óra 

- ügyelet 

 

127. 

Lieberné 

Éliás Ágnes  

23   - a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai 

munkaközösség munkájában, 

tehetséggondozás 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

- fogadóóra 

128. 

Lovász 

Ágnes 

Benáta 

24+2 

 

osztályfőnök (10. 

b) (2 óra kedvezmény) 

 - osztályfőnöki munkával 

összefüggő tevékenység 

- szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői 

értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése, 

dolgozatjavítás 

- eseti helyettesítés 

- adminisztrációs tevékenység  

- pályázat írása, 

megvalósításban való részvétel 
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- németl nyelv előkészítő 

foglalkozás 8. osztályosoknak 

- kirándulás szervezése 

- kisérettségi, próbaérettségi 

 -A DSD-re felkészítőprogram 

koordinálása 

- DSD próbavizsga 

- ügyelet 

- PR tevékenység (német 

nemzetiségi nyelv) 

- ügyelet 

129. 

Merzay 

Katalin  

12+12  könyvtárostanár 

tartós tankönyvek 

kezelése 

könyvtári órák 

tartása, nyitva 

tartás 

 

- tankönyvrendeléssel 

kapcsolatos feladatok 

(tankönyvfelelős) 

- szabadidő szervezése 

- a 10. évfolyam 

kompetenciamérésének 

technikai előkészítése 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

- részvétel a szakmai 

munkaközösség munkájában 

- dolgozatjavítás 

- ügyelet az aulában 

- fogadóóra 

130. 

Mezei Adél 22+2+2 

 

osztályfőnök (11. c) 

munkaközösség-vezető 

(4 óra kedvezmény) 

Kelet c. 

folyóiratunk 

szerkesztése-

foglalkozás 

- osztályfőnöki munkával 

összefüggő tevékenység 

- munkaközösség-vezetés 

- szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői 

értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

-a Kelet szerkesztésének 

irányítása 

- dolgozatjavítás 

- színházlátogatás szervezése, 

kíséret 

- kisérettségik, próbaérettségik 

- ügyelet 

131. 

Minárik 

Tamás  

6 intézményvezető-

helyettes 

 - anyanyelv előkészítő 

foglalkozás 8. osztályosoknak 

Beszélni nehéz kör vezetése 

132. 

Ritter 

Józsefné      

23   - a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai 

munkaközösség munkájában, 

tehetséggondozás 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

- fogadóóra 

- ügyelet 

133. 

Pék Mónika 24+2 

 

osztályfőnök (2 óra 

kedvezmény) 

(10.a) 

 - osztályfőnöki munkával 

összefüggő tevékenység 

- munkaközösség-vezetés 
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- szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői 

értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

- angol nyelv előkészítő 

foglalkozás 8. osztályosoknak 

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

134. 
Pintér 

László  

4 intézményvezetőhelyett

es 

  

135. 

Pintérné 

Zsigmond 

Katalin 

23   -tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység 

- tehetséggondozás, 

pályázatírás, pályázat 

megvalósítása 

- dolgozatjavítás 

- országos szakmai 

munkaközösség tagja 

- kapcsolattartás külföldi 

partnerekkel és az Institut 

franciais-vel 

-tananyagkészítés 

- ügyelet 

- fogadóóra 

- IKT összefogó 

- közösségi szolgálat 

szervezése, adminisztrálása 

--intézményegységi 

önértékelés  lebonyolításában 

részvétel 

136. 

Posta 

Györgyné 

21+2 osztályfőnök (9.c)  - a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai 

munkaközösség munkájában, 

tehetséggondozás 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

- fogadóóra 

- ügyelet 

137. 

Tislerics 

László 

22+4 osztályfőnök (9.b), 

munkaközösségvezető 

(4 óra kedvezmény) 

 -munkaközösség-vezetés 

-tehetséggondozás 

 osztályfőnöki munkával 

összefüggő tevékenység 

- szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői 

értekezlet, fogadóóra 

megtartása 

- a tanítási órák előkészítése 

- matematika előkészítő 

foglalkozás 8. osztályosoknak 

- eseti helyettesítések ellátása 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

-ügyelet 

138. Gál Ibolya 20  gyakornok - a tanítási órák előkészítése 
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- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai 

munkaközösség munkájában, 

tehetséggondozás 

- adminisztrációs tevékenység  

- angol nyelv előkészítő 

foglalkozás 8. osztályosoknak 

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

- fogadóóra 

- ügyelet 

139. 

Ulrich 

Magdolna  

6 intézményvezető-

helyettes, megbízott 

intézményvezető 

  

140. 

Wesley 

Benedict 

Paines 

23 (19+3)  Áttanítás az 1. sz. 

Általános iskolába 

(4 óra) 

 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai 

munkaközösség munkájában, 

tehetséggondozás 

- adminisztrációs tevékenység  

- angol nyelv előkészítő 

foglalkozás 8. osztályosoknak 

- dolgozatjavítás 

- ügyelet 

- fogadóóra 

141. 

Zecher Éva 23   - havi  rendezvények 

számítógépre vitelének 

irányítása 

- ifjúságvédelmi munka 

segítése 

- PR tevékenység 

- a tanítási órák előkészítése 

- eseti helyettesítés 

- részvétel a szakmai 

munkaközösség munkájában 

- adminisztrációs tevékenység  

- dolgozatjavítás 

vizsgáztatása 

- pályázat megvalósítása 

- nyílt nap szervezése 

- német nyelvű színház, 

mozilátogatások koordinálása 

- kisérettségi, próbaérettségi 

- kirándulás, utazás szervezése 

- ügyelet 

-fogadóóra- 

-pályaorientációs tevékenység 

142. 
Zombori 

Judit 

TT    

143. Józsa János 6   óraadó (testnevelés/ tánc) 

144. 
Lőrincz 

Ákos 

8   óraadó (ének-zene, 

énekkar) 

Művészeti Iskola 

145. 

Baloghné 

Solymos 

Adrienne 

24   Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, szülői 

értekezlet. 
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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. 

146. 

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. 

147. 

Iván Katalin 22   Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 
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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. 

148. 

Ján Boglárka 14   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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149. 

Kovács 

Erzsébet 

24+1 diákönkormányzat

ot segítő 

 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. 

150. 

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 
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megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 

151. 

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. 

152. 

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 
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versenyekre való felkészítés, a 

versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 

153. 

Sára Erika 24+2 szakmai 

munkaközösség vezető 

 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. 

154. 

Dr. Szelierné 

Czina 

Györgyi 

4 intézményegység 

vezető 

 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. 
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A tagozat versenyeinek 

megszervezése. A szakmai 

versenyekre való felkészítés, a 

versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 

155. 

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. 

156. 

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 
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hangversenyekre való 

felkészítés. 

A tagozat versenyeinek 

megszervezése. A szakmai 

versenyekre való felkészítés, a 

versenyre való utazás 

megszervezése és utaztatás. 

Szakmai kurzusok szervezése. 

157. 

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. 

158. 

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, 
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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. 

159. 

Kéméndiné 

Simon 

Krisztina 

24+2 szakmai 

munkaközösség vezető 

 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. 

160. 

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 
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rendezése. Értekezleteken való 

részvétel, tehetséggondozás, 

egyéni felzárkóztató 

foglalkozások. A tagozat 

kiállításainak megszervezése. 

A 

szakmai versenyekre való 

felkészítés, a versenyre való 

utazás megszervezése és 

utaztatás. 

161. 

Papp Anita 24+2 szakmai 

munkaközösség vezető 

 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. 

162. 

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 
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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. 

163. 

Pronicseva 

Galina 

24   Eseti helyettesítés, 

foglalkozások, 

tanítási órák előkészítése. 

Iskolai 

rendezvényeken való 

megjelenés, 

a nevelőtestület, a szakmai 

munkaközösség 

munkájában történő 

részvétel. Értekezleteken való 

részvétel, tanszaki 

bemutatókra 

való felkészítés. A klasszikus 

balett 

oktatásához megfelelő zene 

kiválasztása. A szakmai 

versenyekre 

való felkészítés, a versenyre 

való utazás megszervezése 

és utaztatás. 

164. 

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, 
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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. 

165. 

Tandiné 

Mosgai 

Andrea 

4 intézményegység 

vezető helyettes 

 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. 

166. 

Kovács-

Werczel 

Karolina 

12 2 órát áttanít a 

Pogányi Általános 

Iskolába 

 Az intézményi 

dokumentumok készítése, 

vezetése, szülőkkel történő 
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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. 

Pogányi Általános Iskola 

167. 

Juhászné 

Koltai 

Zsuzsanna 

10 osztálytanító óraadó - foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, 

- gyermekek, tanulók 

teljesítményének értékelése, 

- az iskola kulturális és 

sportéletének, versenyeknek, a 

szabadidő hasznos eltöltésének 

megszervezése, lebonyolítása, 

- előre tervezett beosztás 

szerint vagy alkalomszerűen a 

tanulók – tanórai és egyéb 

fogl.-nak nem minősülő- 

felügyelete, 

- tanulói-és gyerekbalesetek 

megelőzésével kapcsolatos 

feladatok végrehajtása, 

- gyermek és 

ifjúságvédelemmel összefüggő 

feladatok végrehajtása, 

 - eseti helyettesítés, 

- pedagógiai tevékenységhez 

kapcsolódó pontos, határidős 

ügyviteli tevékenység,  

- intézményi dokumentumok 

pontos, határidős készítése, 

vezetése, 

- szülőkkel történő 

kapcsolattartás (szülői 

értekezlet, fogadó órák, eseti 

megbeszélések), 
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 - nevelőtestület munkájában 

történő részvétel, 

- intézményfejlesztési 

feladatokban való 

közreműködés, 

- környezeti neveléssel 

összefüggő feladatok ellátása, 

- a PP, az éves munkaterv 

tanórai vagy egyéb 

foglalkozásnak nem minősülő 

feladat ellátása, 

- tanulást, iskolai felkészülést 

segítő foglalkozás, 

- tanítási órák keretében 

meg nem valósítható osztály 

vagy csoportfoglalkozás. 

168. 

Dr. 

Feldmann-

Németh 

Krisztina 

24+2 3.4. öv osztályfőnöke 

(osztálytanító 

matematika, 

környezetismeret, 

magyar nyelv és 

irodalom,  tanulást 

segítő foglalkozás) 

(2 óra kedvezmény) 

- tankönyvfelelős, 

önértékelés 

koordinátora 

 

 

- foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, 

- gyermekek, tanulók 

teljesítményének értékelése, 

- az iskola kulturális és 

sportéletének, versenyeknek, a 

szabadidő hasznos eltöltésének 

megszervezése, lebonyolítása, 

- előre tervezett beosztás 

szerint vagy alkalomszerűen a 

tanulók felügyelete, 

- tanulói-és gyerekbalesetek 

megelőzésével kapcsolatos 

feladatok végrehajtása, 

- gyermek és 

ifjúságvédelemmel összefüggő 

feladatok végrehajtása, 

- eseti helyettesítés, 

- pedagógiai tevékenységhez 

kapcsolódó pontos, határidős 

ügyviteli tevékenység,  

- intézményi dokumentumok 

pontos, határidős készítése, 

vezetése, 

- szülőkkel történő 

kapcsolattartás (szülői 

értekezlet, fogadó órák, eseti 

megbeszélések), 

- osztályfőnöki munkával 

összefüggő tevékenység, 

- nevelőtestület  munkájában 

történő részvétel, 

- intézményfejlesztési 

feladatokban való 

közreműködés, 

- környezeti neveléssel 

összefüggő feladatok ellátása, 

- iskolai szertár fejlesztése, 

karbantartása, 

- köznevelési intézmények 

telephelyei közötti utazás, 

- a PP, az éves munkaterv 

tanórai vagy egyéb 
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foglalkozásnak nem minősülő 

feladat ellátása, 

- tanulást, iskolai felkészülést 

segítő foglalkozás, 

- tanulmányi, kulturális 

verseny, házi bajnokság 

szervezése, lebonyolítása, 

- tanítási órák keretében meg 

nem valósítható osztály vagy 

csoportfoglalkozás 

169. 

Müller Dóra 12 osztálytanító(német 

nemzetiségi nyelv, 

német hon és 

népismeret) 

- versenyszervező, 

 - tehetséggondozó 

 

- foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, 

- gyermekek, tanulók 

teljesítményének értékelése, 

- az iskola kulturális életének, 

versenyeknek, a szabaidő 

hasznos eltöltésének 

megszervezése, lebonyolítása, 

- előre tervezett beosztás 

szerint vagy alkalomszerűen a 

tanulók felügyelete, 

- tanulói-és gyerekbalesetek 

megelőzésével kapcsolatos 

feladatok végrehajtása, 

- eseti helyettesítés, 

- pedagógiai tevékenységhez 

kapcsolódó pontos, határidős 

ügyviteli tevékenység,  

- intézményi dokumentumok 

pontos, határidős készítése, 

vezetése, 

- szülőkkel történő 

kapcsolattartás (szülői 

értekezlet, fogadó órák, eseti 

megbeszélések), 

- nevelőtestület munkájában 

történő részvétel, 

- intézményfejlesztési 

feladatokban való 

közreműködés, 

- környezeti neveléssel 

összefüggő feladatok ellátása, 

- köznevelési intézmények 

telephelyei közötti utazás, 

- a PP, az éves munkaterv 

tanórai vagy egyéb 

foglalkozásnak nem minősülő 

feladat ellátása, 

- korrepetálás, 

- tanulmányi, kulturális 

verseny, házi bajnokság 

szervezése, lebonyolítása, 

- tanítási órák keretében meg nem 

valósítható osztály vagy 

csoportfoglalkozás 

170. 

Patói Pálma 24+2 osztálytanító (magyar 

nyelv és irodalom,  

tanulást segítő 

foglalkozás) 

1.-2. öv osztályfőnöke, 2 

óra kedvezmény 

-Öko-iskolai 

koordinátor 

- iskolai könyvtár 

felelős 

- mozgásterápia 

vezetője 

iskolai könyvtár és 

tankönyvfelelős, 

- foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, 

- gyermekek, tanulók 

teljesítményének értékelése, 
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- 

fejlesztőpedagógus 

- gyógypedagógus 

- tehetséggondozó 

- az iskola kulturális és 

sportéletének, versenyeknek, a 

szabadidő hasznos eltöltésének 

megszervezése, lebonyolítása, 

- előre tervezett beosztás 

szerint vagy alkalomszerűen a 

tanulók felügyelete, 

- tanulói-és gyerekbalesetek 

megelőzésével kapcsolatos 

feladatok végrehajtása, 

- gyermek és 

ifjúságvédelemmel összefüggő 

feladatok végrehajtása, 

- a BTM, SNI tanulók 

nyilvántartásával összefüggő 

feladatok ellátása, 

- eseti helyettesítés, 

- pedagógiai tevékenységhez 

kapcsolódó pontos, határidős 

ügyviteli tevékenység,  

- intézményi dokumentumok 

pontos, határidős készítése, 

vezetése, 

- szülőkkel történő 

kapcsolattartás (szülői 

értekezlet, fogadó órák, eseti 

megbeszélések), 

- osztályfőnöki munkával 

összefüggő tevékenység, 

- nevelőtestület munkájában 

történő részvétel, 

- intézményfejlesztési 

feladatokban való 

közreműködés, 

- környezeti neveléssel 

összefüggő feladatok ellátása, 

- iskolai szertár fejlesztése, 

karbantartása, 

- köznevelési intézmények 

telephelyei közötti utazás, 

- a PP, az éves munkaterv 

tanórai vagy egyéb 

foglalkozásnak nem minősülő 

feladat ellátása, 

- egyéni felzárkóztató, 

fejlesztő foglalkozás, 

- tanulást, iskolai felkészülést 

segítő foglalkozás, 

- tanulmányi, kulturális 

verseny, házi bajnokság 

szervezése, lebonyolítása, 

- tanítási órák keretében meg 

nem valósítható osztály vagy 

csoportfoglalkozás. 

171. 

Szélig 

Terézia 

10  - tagintézmény-vezető 

 

- gyermek-és 

ifjúságvédelmi 

felelős 

- esélyefűgyenlőség 

felelős 

- pályázat felelős 

- intézményvezetés, 

-KIR jogosultság, 

-beiskolázás felelőse,  

- foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, 
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- osztálytanító 

(matematika, német 

nemzetiségi nyelv, 

tanulást segítő 

foglalkozás) 

- tehetséggondozó 

 

 

- versenyszervező 

- tehetséggondozó 

- beiskolázás 

felelős 

- gyermekek, tanulók 

teljesítményének értékelése, 

- az iskola kulturális és 

sportéletének, versenyeknek, a 

szabadidő hasznos eltöltésének 

megszervezése, lebonyolítása, 

- előre tervezett beosztás 

szerint vagy alkalomszerűen a 

tanulók felügyelete, 

- tanulói-és gyerekbalesetek 

megelőzésével kapcsolatos 

feladatok végrehajtása, 

- gyermek és 

ifjúságvédelemmel összefüggő 

feladatok végrehajtása, 

- a BTM, SNI tanulók 

nyilvántartásával összefüggő 

feladatok ellátása, 

- eseti helyettesítés, 

- pedagógiai tevékenységhez 

kapcsolódó pontos, határidős 

ügyviteli tevékenység,  

- intézményi dokumentumok 

pontos, határidős készítése, 

vezetése, 

- szülőkkel történő 

kapcsolattartás (szülői 

értekezlet, fogadó órák, eseti 

megbeszélések), 

- nevelőtestület munkájában 

történő részvétel, 

- intézményfejlesztési 

feladatokban való 

közreműködés, 

- környezeti neveléssel 

összefüggő feladatok ellátása, 

- köznevelési intézmények 

telephelyei közötti utazás, 

- a PP, az éves munkaterv 

tanórai vagy egyéb 

foglalkozásnak nem minősülő 

feladat ellátása, 

- tanulmányi, kulturális 

verseny, házi bajnokság 

szervezése, lebonyolítása, 

- tanítási órák keretében meg 

nem valósítható osztály vagy 

csoportfoglalkozás 

Kollégium 

172. 

Balázsi 

Beáta 

30 csoportvezető 

nevelő 

(2 óra 

kedvezmény) 

 Ped. felügyelet, 

 

173. 

Bäckerné 

Tassy Ildikó 

10 Intézményegységv

ezető-helyettes  

Intézményi 

önértékelési 

csoport vezetése, 

MIBI csoport 

vezetése, 

mentorálás 
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174. 

Bertram 

Kitti 

30 csoportvezető 

nevelő 

(2 óra 

kedvezmény) 

gyakornok. Ped.felügyelet,   

felkészülés 

175. 
Csetényi 

Sándor   

10 Intézményegység-

vezető 

  

176. 

Egressy 

Sándor 

30 csoportvezető 

nevelő (2 óra 

kedvezmény) 

Környezetneve

lési program 

irányítása,  

Ped. felügyelet, 

Közösségi élet fejlesztése 

177. 

Kuruczné 

Hofecker 

Éva Dóra 

 

30 Csoportvezető 

nevelő 

(2 óra 

kedvezmény) 

 

gyakornok, 

stúdió irányítása 

Felkészülés,  

Ped. felügyelet, stúdió 

irányítása 

178. 

Hoffmann 

Zsolt 

30 csoportvezető 

nevelő (2 óra 

kedvezmény) 

Erkölcsi és 

hazafias nevelés 

tevékenység 

irányítása, 

önértékelési csop. 

tagja, MIBI csoport 

tagja, koll.honlap 

és facebook 

gondozása 

Intézményi önértékelés, 

intézményi dokumentumok 

készítése, ped.felügyelet 

179. 

Horváth 

Ibolya Judit 

24 Csoportvezető 

nevelő (2 óra 

kedvezmény) (80%) 

MIBI csoport 

tagja, Fegyelmi 

Bizottság elnöke 

Ped. felügyelet 

180. 

Mosgainé 

Rideg 

Gyöngyi 

15 KT tag (50%)  Ped. felügyelet 

181. 
Mosonyi 

Szilvia 

TT    

182. 

Őri Márta 30 csoportvezető 

nevelő (2 óra 

kedvezmény) 

 Ped. felügyelet, 

felkészülés 

183. 

Sajabó 

Helga 

30 csoportvezető 

nevelő (2 óra 

kedvezmény) 

Hagyományos 

ünnepélyek 

szervezése 

Ped. felügyelet, 

felkészülés 

184. 

Simaráné 

Kertész Zita 

30 csoportvezető 

nevelő (2 óra 

kedvezmény) 

Egészségnevel

ési   program 

irányítása 

Ped.felügyelet, 

egészségnevelési program 

irányítása 

185. 

Szilágyi 

Zoltán 

24 csoportvezető 

nevelő, mk.vezető, IT 

tag (1 óra kedvezmény) 

Önértékelési 

csoport tagja, MIBI 

csoport tagja 

Intézményi önértékelés 

186. 

Végh Csaba 

 

30 Csoportvezető 

nevelő 

 (2 óra kedvezmény) 

gyakornok, 

kollégium 

sportéletének 

irányítása 

Felkészülés,  

Ped. felügyelet 

187. 

Vukman 

Tibor 

30 csoportvezető 

nevelő, DT segítő tanár 

(3 óra kedvezmény) 

Önértékelési 

csoport tagja, 

mentorálás 

Ped. felügyelet 

TT: tartósan távol 
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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 nevelés csütörtök 

3. Odrobina Brigitta  tanító csütörtök 

4. Sokácz Ágnes  tanító csütörtök 

5. Szélig Terézia  tanító péntek 

6. Szilágyi Zoltán  kollégiumi nevelés kedd 

7. Takács Éva Judit  angol csütörtök 

8. Ritter Attiláné  tanító csütörtök 

9. Wágner István  testnevelés péntek 

10. Jancsula Dezső történelem csütörtök 

1.2.3. Szaktanácsadó pedagógusok névsora, szabadnapja (ha mesterpedagógus) 

Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

1. 
Bóna Gézáné Maksay 

Mária 
Erkölcstan, etika csütörtök 

2. Fükéné Walter Mária 
Kémia-természetismeret;  

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók-

tehetséggondozása 
szerda 

3. Gosztolya József Testnevelés és sport csütörtök 

4. Bender Ágnes Angol nyelv tantárgygondozó  

5. Minárik Tamás 
Magyar nyelv és irodalom 

tantárgygondozó 
 

6. Jéhnné Csók Ildikó Matematika tantárgygondozó  

7. Liszt Antal tanító szerda 

8. Odrobina Zoltán történelem szerda 

 

2016-ban mesterprogramot írtak és 2017-ben sikeres vizsgát tettek: 

Sorszám Név Szakterület 

1. Horváth Éva Andrea Mentortanár 

2. Jéhnné Csók Ildikó Mentortanár 
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1.2.4. A 2017. évben  minősítendő pedagógusok 

Ssz. Név Fokozat 

1. Pappné Nagy Eszter Pedagógus I. 

2. Medgyesi Antal Mesterpedagógus 

3. Szőke Brandó Pedagógus II. 

4. Pronicseva Galina Pedagógus II. 

5 Iván Kati Pedagógus II. 

6 Martin Lászlóné Biró Zsófia Pedagógus II. 

1.2.5. A 2018. évben  minősítendő pedagógusok 

Ssz. Név Fokozat 

1. Gál Ibolya Pedagógus I. 

2. Klencsár Dezsőné Pedagógus II. 

3. Heidecker Hajnalka Pedagógus I. 

4. dr. Bodroginé Farkas Piroska Pedagógus II 

5. Nagyváradi Zsuzsanna Pedagógus II. 

6. Horváthné Rónai Éva Pedagógus II. 

7. Gábor Erzsébet Pedagógus II. 

9. Pintér László Mester 

10. Bäckerné Tassy Ildikó Pedagógus II. 

11. Kuruczné Hofecker Éva Dóra Pedagógus I. 

12. Végh Csaba Pedagógus I. 

13. Minárik Tamás Mester 

14. Ulrich Magdolna Mester 

15.   

16.   
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1.2.6. A tanfelügyeletben érintett vezetők és intézményegységek 

Név 

Csetényi Sándor  

Kollégium  

1.Sz. Általános Iskola 
 

Művészeti Iskola 
 

Pogányi Általános Iskola 
 

 

1.3. Vezetők heti ügyeleti rendje 

A feladatmegosztást részletesen az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.  

A vezetők intézményben tartózkodásának általános rendje 

 
 Ulrich Magdolna 

intézményvezető-helyettes 

Minárik Tamás 

intézményvezető -helyettes  

Hétfő 7:45 - 16 

Kedd 7:45 - 16 

Szerda 7:45 - 16 

Csütörtök 7:45 - 16 

Péntek 7:45 – 15:30 

 

 

Intézményegység- és tagintézmény vezetők 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Odrobina Zoltán 7:30-17 7:30-16 OH- 7:30-13 7:30-16 

Medgyesi Antal 745 - 1600   745 - 1700  745 - 1600  745 - 1700 745 – 1430 

Szélig Terézia 730 - 1430 700 - 1600 830 - 1530 700 - 1600 OH 

Dr. Szelierné Czina Györgyi 11.00-18.00 - 8.30-16.00 11-00-18.00 8.30-12.00 

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

 

 



 

 

1.4. Az intézmény tanulói adatai (itt összesítve szerepel,a saját részben 

van a részletezés)  

Feladat-

ellátás 

osztály/ 

csoport-

szám 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-

tási 

zavarok-

kal küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán

-

tanuló 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-

ban részt 

vevő 

tanulók 

létszáma 

alsó tagozat 24 619 31 23 1 23 9 619 

felső 

tagozat 
25 621 30 74 6 19 5 0 

gimnázium 12 388 28 30 2 7 5 0 

művészeti 

iskola 
53 483 - -  8 3 - 

kollégium 12 264 9 6 - 19 26  

Összesen 126 2375 98 133 9 76 48 619 

 

1.5. Tárgyi feltételek 

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

Pécsi Kulturális Központ telephelyeként működőApáczai Művelődési Ház és Apáczai Sportegység, 

valamint a Csorba Győző Könyvtár, Apáczai Csere János Fiókkönyvtára tereit használja:  

A teret adó intézményegység Időpont/időtartam 

Apáczai Sportegység  

Általános iskolák és gimnázium: órarend 

szerint 7:15 -16-ig. 

1-es Iskola: uszoda, sportcsarnok, kis 

tornaterem, konditerem, órarend szerinti 

használata 

Pogányi Ált. Isk.: Hétfő: 5. óra úszás 

Csütörtök: 1. óra úszás 

Általános iskolák 1-4. osztály szivacs 

kézilabda (PSN utánpótlás nevelés) heti 4 

alkalom 16-17. 
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Kollégium: 

    Sportcsarnok – hétfő: 2000-2100 

                             szerda: 2000-2100 (2/3) 

    Uszoda – hétfő: 1900-2000 (egy sáv) 

    Konditerem – szerda: 1900-2000 

    Kis tornaterem – kedd: 2015-2100 

                                szerda: 2015-2100 

Hétfő és csütörtök 20:00-21:30 konditerem 

Apáczai Művelődési ház 

 

Gimnázium: Balett-terem, vagy néptánc terem 

kedd 1.óra, csütörtök 0. 1. 2. óra, péntek 0. 1. 

óra 

1-es Iskola: tanórák tartása órarend szerint, 

balett-terem, néptáncterem 

Művészeti 

Csorba Győző Könyvtár Apáczai 

Fiókkönyvtára 

1-es Iskola: tanórák tartása órarend szerint, 

iskolai rendezvények tartása egyeztetve, az 

éves munkaterv szerint 

 

A belső terek használatának jellemzői 

 A teret használó 

intézményegység 

A használt tér helye A használt termek száma, 

megnevezése 

Megállapodás 

(I/N) 

1. Sz. Ált. Iskola 2. Sz. Általános Iskola 30, 29,28,27,26, 25/2, 23-as 

tantermek 

 

 Kollégium 2 tanuló tanterem használata  

 Művészeti Iskola  2 táncterem  

 Művelődési Ház SDT-terem  

2. Sz. Ált. Iskola N N  

    

Kollégium N N  

Gimnázium Művelődési Ház Balett-terem, vagy néptánc-terem 

kedd 1.óra, csütörtök 0. 1. 2. óra, 

péntek 0. 1. óra 

 

Művészeti Iskola Művelődési Ház 

1.sz Ált. Iskola 

balett-terem 

ének-zene terem 

 

Pogányi Iskola N N  
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Hiányzó, és a tanév során pótolandó tárgyi és személyi feltételek 

1. Sz. Általános 

Iskola 

1 pedagógiai asszisztens, szemléltető eszközök pótlása, anyagok, öltözet 

művészetoktatáshoz 

(festék, papír, karton, agyag, 

tűzzománc alapanyagok, ragasztó, 

stb.) 

10 háromlábú műhelyszék MB-031, 

az EH karbantartási terv szerinti javítások, 

felújítások, informatikai alkatrészek, javítás, csere, bővítés, munkaeszközök 

pótlása, ötvonalas 

Titkárság bejárati portál 

0,5 álláshellyel gyógypedagógus 

2. Sz. Általános 

Iskola 

 

Pogány Iskola Takarítás költsége, úszás oktatáshoz az útiköltség finanszírozása 

Gimnázium Laptopok, projektorok, táblák, bútorzat, pszichológus, új intézményi honlap 

Kollégium II. Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyak 

7. Hálószoba 

- tükör 52 db 

- éjjeli lámpa 104 db 

- cipősszekrény 30 db 

- éjjeli szekrény 135 db 

- ágynemű garnitúra 80 db 

- ágyneműhuzat garnitúra 200 db 

Selejtezésre vár: 54 db heverő 

27db sötétítő és 27 db csipkefüggöny beszerzése (mosatáskor elszakadtak, 

szétmállottak) 

Nevelőtanári szoba: 

- 3 db laptop 

A kollégiumi szobák beépített szekrényajtóinak javítása, mázolása 

Szobák, irodák ablakainak szigetelése 

Liftek mázolása 

 

Művészeti Iskola  1 db szaxofon, 1 db fénymásoló a képzőművészeti tagozat számára (az elvitt 

helyett) 

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 
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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. 

 Működjenek továbbra is eredményesen a tehetséggondozás terén elindított fejlesztések és 

tehetségműhelyek. 

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

pedagógus előmeneteli rendszerrel és a minősítéssel kapcsolatos előírásokat, valamint a 

kerettantervi előírások változásait. 

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

 Működjön tovább az Interprofesszionális Team a pedagógusok aktívabb bevonásával. 

 A működtetés átadása során a használati jogok tisztázása. 

 
 

Székhely/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 

önértékelés működő gyakorlatának kialakítása az intézményegységben 

 A kijelölt 7 munkacsoport végezze el az intézményi önértékelést  

 Készüljön el a teljes intézményi önértékelés, folytatódjék a pedagógus önértékelés. 

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

minősítésre 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 

beavatkozási tervek. (Munkaközösségek munkaterveiben, iskolai szinten.) 

 Működjenek továbbra is eredményesen a tehetséggondozás terén elindított fejlesztések és 

 tehetségműhelyek. (ÉlményMűhely-Tehetségígéretek a kémia birodalmában) 

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

Iskola címre. 

 Nyertes pályázataink (ÉlményMűhely-Tehetségígéretek a kémia birodalmában, 

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. 

 Az iskolai esélyegyenlőségi program megvalósítása, a felzárkóztatás, tehetséggondozás 

lehetőségeinek 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 

közös programokba. 

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

frissítése) 

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

bevonásával. 

 Tanulók fizikai állapot felmérésének elvégzése, a szülők tájékoztatása a mérésekről. 

 Továbbképzési tervünk és beiskolázási programunk megvalósítása a lehetőségek 

függvényében 

 Gyermek-és ifjúságvédelem feladatainak ellátása az intézményi családgondozó, az 

intézményi pszichológus szakmai munkájának felhasználásával. 

 Részvétel a fenntartható fejlődés témahéten (Föld Napja) 

 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 e-napló zökkenőmentes bevezetése 

 Az iskolaotthonos rendszerben a tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozások 

hatékonyságának biztosítása 

 A tanulók biztonságérzetének növelése 

 Fejlesztés, korrepetálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás hatékonyságának javítása 

 Neveltségi szint, viselkedési kultúra javítása 

 Hatékony beiskolázás 

 Felkészülés az országos kompetenciamérésre 
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 Az idegen nyelvi országos mérés sikeres teljesítése angol és német nyelvből 6. és 8. 

évfolyamokon. 

 Szülők és az iskola közötti kapcsolattartási formák erősítése 

 Mindennapos testnevelés, egészségnevelési program megvalósítása 

 A szorobán népszerűsítése, szakköri program kidolgozása  

 Hagyományos iskolai rendezvényeink sikeres lebonyolítása (házi versenyek, vetélkedők, 

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

táborok). 

 Részvétel a fenntartható fejlődés témahéten 

 Gyermek-és ifjúságvédelem feladatainak ellátása az intézményi családgondozó, az 

intézményi pszichológus szakmai munkájának felhasználásával. 

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

Általános Iskolával, a környező óvodákkal 

 Esélyegyenlőség biztosítása, integrált oktatás, nevelés elősegítése 

 

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 az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre. 

 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. 

 NTP-SFT-17-0009 pályázat sikeres működtetése. 

 Innovatív szemlélet felélesztése, módszertani kultúra fejlesztése. 

 

Gimnázium   

 Az iskola eredményességi mutatóinak javítása  

 A pedagógus előmeneteli rendszerrel és a minősítéssel, önértékeléssel kapcsolatos előírások 

elmélyítése minden pedagógussal. Az önértékelések folytatása.  

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

a Művészeti Iskolával, az Apáczai Művelődési Házzal, az Apáczai Sportegységgel és a Csorba 

Győző Könyvtár Apáczai Fiókönyvtárával. 
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 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 

 A gimnázium kiemelt céljának tekinti a tanulók egészséges életvitelének, valamint a 

környezetvédelem iránti fogékonyságának megalapozását – az ÖKO Iskola címnek való 

megfelelést 

 

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 

 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 2018-as pedagógus minősítésekre (3 fő) való sikeres felkészülés, felkészítés valósuljon 

meg. 

 Szakmai és adminisztratív munkánk szinvonala járuljon hozzá a vezetői-és intézményi 

tanfelügyeleti ellenőrzés jó eredményéhez. 

 Az „Életrevaló” program megismerésével és részleges bevezetésével fejlődjön módszertani 

kultúránk. 

 A stúdió stábjának megújításával és színvonalas munkájával javuljon a belső 

információáramlás. 

 A diák ügyeletesi rendszer megújítása és egységes működtetése járuljon hozzá a 

környezettudatosságra törekvés elveinek megvalósulásához. 

 A tervezett mérések alapos előkészítése, időbeni elvégzése, az eredmények kiértékelése és 

visszacsatolása segítse elő fejlesztő tevékenységünket. 
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 Az érettségi utáni képzésben résztvevő tanulók aktív bevonása a kollégiumi élet 

szervezésébe. 

 Valósuljon meg a stratégiai és operatív dokumentumaink aktualizálása az intézmény 

átszervezésének megfelelően. 

 EFOP 4.1.3- 17 pályázat intézményegységi részének sikeres megvalósítása. 

 Névadónkról – Apáczai Csere Jánosról – való kollégiumi szintű megemlékezés 

hagyományteremtés céljából. 

 

3. A TANÉV HELYI RENDJE  

 

A tanítási év első napja: 2017. szeptember 1. 

 

A szorgalmi időszak első féléve 2017. szeptember 1-jétől 2018. január 26-ig tart. Az első féléves 

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

értesítő által. 

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

a 12. évfolyam esetében: 2018. május 3. 

 

A tanév közös, intézmény által szervezett nagy rendezvényei 

 

Játssz velünk! Sportolj MÁS-ként!   

Apáczai Matek Kupa      

SNI országos szépíró verseny megyei döntő  

ANK Tehetségnap     

VI. Országos Modern-, Kortárstánc Tanulmányi  

Verseny       

Apáczai Szakmai Napok     

Zöld Föld Hét      

Kertvárosi Iskolák 2. osztályosainak 

Matematika Versenye     

Úszóverseny a két általános iskolának   

Európai Diáksportnap, ANK futás       

Megyei Gitártalálkozó     

Pedagógusnap       

XVIII. Apáczai Táncfesztivál     

Kollégiumi színjátszó találkozó    

Apáczai Matek verseny     

Megyei gitáros növendékek találkozója 

XXI. Apáczai Táncfesztivál 

 

Témahetek 

 Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete (2018. március 5-9.) 
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 Digitális témahét (2018. április 9-13.) 

 Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét (2018. április 23-27.) 

 

 

2017/18. évi munkanap áthelyezés: 

2018. március 10., szombat munkanap pénteki munkarend 

2018. március 16., péntek pihenőnap 

 

2018. április 21., szombat munkanap hétfői munkarend szerint 

2018. április 30., hétfő pihenőnap 

  

3.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása  

 

Intézményegység időpont feladat 

1. Sz. Általános Iskola 2017.11.07. 

2017.11.20 

2018.02.12. 

2018.04. 04 

2018.04.21. 

2018.06.11 

pályaorientációs nap 

Őszi nevelési értekezlet 

Félévi nevelési értekezlet 

Intézményi Önértékelési 

feladatok elvégzése 

Tavaszi nevelési értekezlet 

A szervezeti kultúra fejlesztése 

2. Sz. Általános Iskola 2017. november 7. 

2017. november 17. 

2018. február 12. 

2018. március 26. 

2018. június 14. 

2018. június 1. 

Pályaorientációs nap 

őszi nevelési értekezlet 

Félévi értékelő értekezlet 

Nevelési értekezlet 

Egészségnap 

Diákönkormányzati nap 

Gimnázium 2017.09.26. 

2017.11.07. 

2018.05.07 

2018.05.08. 

2018.05.09. 

2018.05.10. 

2018.06.08. 

DÖK nap, túra 

Pályaorientációs nap 

Írásbeli érettségi 

Írásbeli érettségi 

Írásbeli érettségi 

Egészségnap 

Tanulmányi kirándulás 

Kollégium 2018.04.25. Malomvölgyi túra 

DÖK-nap 

Alapfokú Művészeti Iskola 
2017.12.22. 

2018.02.12. 

2018.03.10. 

Szakmai nap 

Félévi értekezlet 

Tehetségnap 
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2018.03.28. 

2018.04.21. 

 

2018.05.09. 

Tanfelügyeletet előkészítő nap 

Továbbképzési nap, 

intézménylátogatás 

Tanári koncert 

Pogányi Általános Iskola 2017. november 7. 

2017. november 20. 

2018. február 12. 

2018. április 21. 

2018.május 28. 

2018. június 4. 

Pályaorientációs nap 

Őszi nevelési értekezlet 

Félévi nevelési értekezlet 

Tavaszi nevelési értekezlet 

Egészségnevelési- és sportnap 

Szervezeti kultúra fejlesztése 

 

3.2. A szünetek időtartama 

A tanítási napok száma:  180 nap 

Gimnáziumban:    179 nap 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2017. október 30 – november 3. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. október 27. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2017. november 6. 

Téli szünet: 2017. december 27. - 2018. január 2. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. december 22. (péntek) 

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

Tavaszi szünet: 2018. március 29 – április 3. 

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

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

4. SZAKMAI FELADATOK 

4.1. A jogszabályváltozásokkal kapcsolatos feladatok 

 

4.1.1. Pécsi Tankerület képzés keretében, igazgatói és kiscsoportos igazgatói 

értekezleteken a vezetők tájékoztatása a jogszabályi változásokról 

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: Intézményegységek vezetői 
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Időpont: 2017. októberétől folyamatos. 

 

4.1.2. Az intézményegységek dolgozóinak tájékoztatása az őket érintő legfontosabb 

jogszabályi változásokról  

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: Intézményi alkalmazottak 

Időpont: 2018. augusztus 26. 

. 

4.1.3. Az intézményi Honlapon jogszabályi tájékozódó linkek elhelyezése 

Felelős: Intézményvezető-helyettes  

Résztvevők: Központi rendszergazda 

Határidő: 2017. november 30. 

 

4.1.4. A PSZE a PÉM, az önértékelés feladatainak áttekintése közös tájékoztató keretében 

Felelős: Intézményvezető 

Közreműködők: Az intézményben dolgozó tanfelügyeleti és minősítő szakértők 

Határidő: 2017. november 20.  

 

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: 2017. szeptember 30. 

 

4.2.2. A KIR Alkalmazotti nyilvántartásokkal kapcsolatos ellenőrzések elvégzése, a 

szükséges korrekciók végrehajtása 

Felelős: Intézményvezető 

Érintettek: Oktatási intézményegységek vezetői 

Résztvevők: Munkaügyi főelőadó 

Határidő: 2017. szeptember 30.  

 

4.2.3. Az intézményi statisztika pontos, határidős elkészítése 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Érintettek: Oktatási intézményegységek vezetői 

Résztvevők: Az intézményegységi megbízottak 

Határidő: 2017. október 15.  
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4.3. Dokumentumokkal kapcsolatos feladatok 

4.3.1. A legitimációt nem igénylő jogszabályi változások átvezetése a stratégiai 

dokumentumokban  

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: Intézményvezető-helyettes  

Határidő: 2017. 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: 2017. szeptember 30.  

 

 

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

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: Intézményegység vezetők 

Határidő: 2017. szeptember 30.  

 

4.4. Intézményi önértékeléssel összefüggő feladatok 

 

4.4.1. Dolgozói kompetencia térkép frissítése 

Felelős: Intézményvezető helyettes 

Résztvevők: intézményegység vezetők, mibi csoport 

Határidő: 2017. november 30. 

 

4.4.2. Az intézményi éves önértékelés elkészítése 

Felelős: intézményvezető 

Résztvevők: intézményegységi mibi csoportok 

Határidő: 2018. június 15. 

 

4.4.3. Az önértékelési eredmények megküldése a fenntartónak, közzététele a honlapon 

Felelős:  Intézményvezető helyettes 

Résztvevők: intézményegységi önértékelési csoportok 

Határidő: 2018. június 30. 

 

4.4.4. A mindennapos testnevelés tapasztalatainak megbeszélése, a további lehetőségek 

feltárása, az eszközök, infrastruktúra felmérése, egyeztetések  

Felelős: Általános iskolák, Gimnázium igazgatója 

Résztvevők: IT tagok 

Határidő: 2017. november 30. 
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4.4.5. A FIT mérések elvégzése az 5-12. évfolyamon, a fejlesztendő területek 

meghatározása 

 

Felelős: Általános iskolák, Gimnázium igazgatója 

Résztvevők: testnevelő tanárok 

Határidő: 2018. május 30. 

 

 

4.5. Az IKT használatával kapcsolatos feladatok 

 

4.5.1. Bemutató órák szervezése az IKT használatával kapcsolatban, tapasztalatcsere az 

intézményegységek munkaközösségei között. 

Felelős: Az általános iskolák, a Gimnázium igazgatója 

Résztvevők: intézményegységek pedagógusai 

Határidő: 2018. április (Apáczai Szakmai napok) 

 

 

4.5.2. Intézményi IKT adatbázis összeállítása  

Felelős: Az általános iskolák, a Gimnázium igazgatója, rendszergazdák 

Résztvevők: intézményegységek munkaközösségei 

Határidő: 2018. április (Apáczai Szakmai napok) 

 

 

4.6. A tehetséggondozással kapcsolatos feladatok 

 

4.6.1. Tematikus tehetségfejlesztő műhelyek meghirdetése 

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők:, az iskolák igazgatói 

Határidő: 2017. szeptember 30.  

 

4.6.2. A Tehetséghidak és az NTP pályázataiba való bekapcsolódás 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: az iskolák igazgatói 

Határidő: 2018. június 15.  

 

4.6.3. Tehetséggondozó versenyek szervezése és lebonyolítása 

Intézményi szinten szervezett versenyek:  
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a) XIII. Apáczai Matematika Kupa 7-8. osztályosok számára határon túli magyar csapatok 

részvételével 

b) SNI szépíró verseny  

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: rendszergazda, igazgatók 

Határidő: 2018. június 15. 

 

4.6.4. A tehetséggondozással kapcsolatos szakirodalmi bázis fejlesztése  

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevők: az oktatási intézményegységek igazgatói, ANK tehetségpont képviselője 

Határidő: 2018. június 15. 

 

4.7. Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok  

4.7.1. Az intézményi esélyegyenlőségi programok aktualizálása 

Felelős: Az Esztergár Lajos Családsegítő alkalmazásában álló szociális munkás 

Résztvevők: Az oktatási intézményegységek igazgatói 

Határidő: 2017. október 31. 

 

4.7.2. Az interprofesszionális team működési tervének elkészítése 

Felelős: Az Esztergár Lajos Családsegítő alkalmazásában álló szociális munkás 

Résztvevők: Az oktatási intézményegységek vezetői 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

 

4.7.3. A HH és HHH tanulók nyilvántartásával összefüggő dokumentumok folyamatos 

vezetése, aktualizálása 

Felelős: Az oktatási intézményegységek vezetői 

Résztvevők: Az Esztergár Lajos Családsegítő alkalmazásában álló szociális munkás 

Határidő: 2018. június 15. 

 

4.8. Projektoktatás – témahetek lebonyolítása 

Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete (2018. március 5-9.) 

Digitális témahét (2018. március 29-április 3.) 

Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét (2018. április 23-27.) 

Felelős: Az iskolák igazgatói 

Résztvevők: Az intézményegységek dolgozói 

Határidő: 2018. április 30. 
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4.9. A környezettudatos neveléssel kapcsolatos feladatok  

 

4.9.1. A Föld Napjához kapcsolódó rendezvények lebonyolítása 

Felelős: Az iskolák igazgatói 

Résztvevők: Az intézményegységek dolgozói 

Határidő: 2018. április 30. 

 

4.9.2. Az ÖKO - címekhez kapcsolódó rendezvények megszervezése a tanév során 

folyamatosan 

Felelős: Az ÖKO címmel rendelkező intézményegységek vezetői  

Határidő: 2018. június 15. 

 

 

4.10. Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok 

 

4.10.1. A DIFER mérések elvégzése 

Felelős: általános iskolák igazgatói 

Résztvevők: Az intézményi mérés-értékelés rendszergazda (MÉR) 

Határidő: 2017. december 5. 

 

4.10.2. Országos kompetenciaméréssel összefüggő feladatok koordinálása 

Felelős: intézményvezető-helyettes  

Résztvevők: Az érintett intézményegység vezetője 

Határidő: 2018. május 31. 

 

4.10.3. A kéttannyelvű célnyelvi mérés, valamint az idegen nyelvi mérések megszervezése 

az általános iskolákban 

Felelős: intézményvezető-helyettes, intézményegység vezetők 

Résztvevők: Az érintett intézményegységek pedagógusai 

Határidő: 2018. június 15. 

 

4.10.4. A mérési eredményekről készített összefoglaló megjelenítése az intézményi 

honlapon 

Felelős: intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: Az érintett iskolák igazgatói 

Határidő: 2018. június 15. 
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4.11. Az operatív működéssel összefüggő feladatok 

 

4.11.1. A munkaügyi álláshely- és létszám ellenőrzés és a bérgazdálkodás 

intézményegységenkénti áttekintése 

Felelős: Intézményvezető 

Koordinátor: munkaügyi előadó  

Határidő: 2017. november 30. (intézményegységi ütemezéssel) 

 

4.11.2. A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos átsorolások elkészítése 

Felelős: Intézményvezető 

Résztvevő: munkaügyi előadó  

Határidő: 2017. szeptember 15. 

 

4.11.3. Havi létszámnyilvántartások elkészítése és leadása a Pécsi Tankerületi Központnak 

Felelős: munkaügyi előadó 

Határidő: Minden hónap 3. munkanapja. 

 

4.11.4. A munkaköri leírások aktualizálása, besorolások ellenőrzése 

Felelős: Intézményvezető 

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

Határidő: 2017. október 15. 

 

4.11.5. A tűz- és balesetvédelmi továbbképzések megtartása különös figyelemmel az 

oktatási épületek balesetveszélyeinek bemutatására 

Felelős: Intézményvezető 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

 

4.11.6. A Közalkalmazotti Tanács működése 

Felelős: Megválasztott képviselők 

Határidő: 2018. június 15. 

 

4.11.7. Az új intézményi struktúrát tükröző honlap elkészítése 

Felelős: Intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: rendszergazda, az intézményegységek megbízott képviselői 

Határidő: 2017. november 1. 
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5. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

munkaköri 

leírások 

aktualitásai 

pedagógusi és 

alkalmazotti kör  

munkaköri leírása 

szöveg 

aktualizálása 
intézményvezető 

október 

évindítás 

adminisztrációs 

teendőink 

nyomon követése 

foglalkozási 

tervek, tematikus 

tervek, egyéni 

fejlesztési tervek – 

foglalkozási 

naplók, törzslapok, 

KIR és más 

statisztikai 

adatállományok 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető 

helyettes 

november 
első félévi 

óralátogatások 

tanórák, 

foglalkozások 
hospitáció 

 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes  

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 
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Pécsi Apáczai Csere János  

Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,  

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

 

A Gimnázium 

MUNKATERVE 

a 2017/2018. tanévre 

 

 

 

 

Pécs, 2017. szeptember 12. 

 

 

 

 

Összeállította: Ulrich Magdolna 

mb. intézményvezető 
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1. Az intézményegység tanulói adatai (2017. szeptember 6.) 

osztály

/ 

csopor

t 

 

 

osztályfőnök 

oszt

ály 

léts

zá

m 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-kedési, 

tanulási és 

magatar-tási 

zavarok-kal 

küzdő tanulók 

(BTM) 

ma

gán

-

tan

uló 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

9.a Jéhnné Csók Ildikó 36  1    

9.b Tislerics László 33 4 3  2  

9.c Posta Györgyné 33 2 3  1  

10.a Pék Mónika 37 1 1    

10.b Lovász Ágnes 36 2 4   1 

10.c 
Gergelyné Hideg 

Katalin 
30 1 4 1 2  

11.a Bender Ágnes 29  1  1  

11.b Bánáti Enikő 32  3 1  2 

11.c Mezei Adél 34 2 2   1 

12.a 
Benkőné Bayer 

Anikó 
32 3 1    

12.b Balogh Hajnalka 28 7 3   1 

12.c Erdélyi Krisztina 28 6 4  1  

Összes

en 

 
388 28 30 2 7 5 

 

Csoportok száma összesen: 12 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók: fő 

Név bejelentés időpontja okt.azonosító 

Madács Liliána 2016.08. 01. 78912159324 
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Magántanulók: 

Név bejelentés időpontja okt.azonosító 

Kajati Kíra 2017. 08.25. 79584658517 

Konkoly Virág 2017.09.03. 77699090787 

 

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma: 185 fő és aránya: 48% 

SNI tanulók száma:28 fő és aránya: 7 % 

Étkezők száma: 27 fő,  

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

50 %-os kedvezményben részesülők száma: 10 fő és aránya: 37 % ,  

teljes árat fizetők száma:15 fő és aránya: 56 % 

 

 

Munkaközösségek  

 

 

 

 

Munkaközösségek 

 

Név 

 

Tagok 

 

Vezető 

Magyar- vizuális kultúra 

Történelem-társadalom- 

ismeret 

Humánszolgáltatás 

Gergelyné Hideg Katalin 

Horváth Éva 

Mezei Adél 

Minárik Tamás 

Fürdős Katalin 

Bánáti Enikő 

Benkőné Bayer Anikó  

Bóna Gézáné Maksay 

Mária 

dr. Eiterné Nádor Edina 

Benkőné Bayer Anikó 

Matematika - informatika Balogh Hajnalka 

Jéhnné Csók Ildikó 

Lieberné Éliás Ágnes 

Ritter Józsefné  

Pintér László  

Posta Györgyné 

Ulrich Magdolna 

Jéhnné Csók Ildikó 

 

Természet- Kifor Gabriella Tislerics László 
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tudományok  Fükéné Walter Mária 

Ritter Józsefné 

Tislerics László  

Jani Péter  

Merzay Katalin 

Idegen nyelv Bánáti Enikő  

Bender Ágnes 

Benkőné Bayer Anikó 

Erdélyi Krisztina 

Spiesz Ágnes 

Gál Ibolya 

Jani Péter  

Pék Mónika 

Wesley Paines  

Zombori Judit 

Aporfi Ágnes 

Lovász Ágnes 

Pintérné Zsigmond Katalin 

Zecher Éva  

Erdélyi Krisztina 

 

Osztályfőnöki Jéhnné Csók Ildikó 

Tislerics László 

Posta Györgyné 

Pék Mőnika 

Lovász Ágnes 

Gergelyné Hideg Katalin 

Bender Ágnes 

Bánáti Enikő 

Mezei Adél 

Benkőné Bayer Anikó 

Balogh Hajnalka 

Erdélyi Krisztina 

Mezei Adél 

 

Fakultációk a 11. évfolyamon 

 

TANTÁRGY TANÍT 

magyar Mezei Adél 

történelem Gergelyné Hideg Katalin 

matematika Ritter Józsefné 

biológia Kifor Gabriella 

angol Bánáti Enikő 

német Zecher Éva 

 

 

Fakultációk a 12. évfolyamon 

 

TANTÁRGY TANÍT 

magyar Mezei Adél, Minárik Tamás 
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történelem Gergelyné Hideg Katalin 

matematika Lieberné Éliás Ágnes 

angol Gál Ibolya 

német Lovász Ágnes 

biológia Kifor Gabriella 

testnevelés (11.-12. évfolyam) Klencsár Dezsőné 

informatika (11.-12. évfolyam) Balogh Hajnalka 

 

 

A fakultációk mellett minden tanuló 11. és  12. évfolyamon heti 2 órában az általa választott 

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

óraszámú angol, informatika, emelt óraszámú társadalomismeret - humán szolgáltatás). 

 

Szakkörök 

 

SZAKKÖR VEZETI 

Szép magyar beszéd Minárik Tamás 

Énekkar Lőrincz Ákos 

Kelet folyóirat Mezei Adél 

Nyelvi előkészítő matematikából Jéhnné Csók Ildikó 

Orosz nyelv Aporfi Ágnes 

Művészetek dr Eiterné Nádor Edina 

 

Felzárkóztató, fejlesztő csoportos foglalkozások 

 

Foglalkozás Vezeti 

Német nyelv Lovász Ágnes (1) 

Magyar Horváth Éva Andrea (1) 

Matematika Ritter Józsefné (1) 

Matematika Ulrich Magdolna (2) 

Matematika Posta Györgyné (2) 

Matematika Tislerics László (1) 

Társadalomismeret Bóna Gézáné Maksay Mária (1) 

Francia nyelv Pintérné Zsigmond Katalin (1) 

 

 

Csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás 

 

 

Foglalkozás Vezeti 

Német nyelv DSD Aporfi Ágnes (2), Lovász Ágnes (1) 

Német nyelv Zecher Éva (1) 

Francia nyelv Pintérné Zsigmond Katalin (2) 

Fizika Tislerics László (1) 

Magyar Horváth Éva (1) 

Matematika Posta Györgyné (1) 

Kémia Fükéné Walter Mária (1) 

Informatika Balogh Hajnalka (1), Pintér László (2) 
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Tanulást, iskola felkészülést segítő, érettségire felkészítő foglalkozás 

 

Foglalkozás Vezeti 

Humánszolgáltatás Bóna Gézáné Maksay Mária (2) 

Földrajz Jani Péter (2) 

 

 

 

A mindennapos testnevelés biztosításának módja 

 

Az előző két tanévtől már mind a négy évfolyamon a heti 5 óra testnevelés beépül az 

órarendbe. A 9.a és 10.a osztályokban élünk a Multi Alarm SE nyújtotta ingyenes 

lehetőséggel, csarnokukban a tollaslabda alapjaival ismertetjük meg tanítványainkat, igénybe 

véve az ottani szakmai segítséget. A 12.a,b,c osztályokban 2 órán tánc tanítása folyik, óraadó 

tánctanár alkalmazásával. A sportegyesületben sportolók (fél évente) szülői  kérelem és 

egyesületi 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,b,c osztály; 3x2 óra testnevelés/tánc: Józsa János 

Ének-zene oktatása 9. a,b,c és 10. a,b,c osztályokban; 6 x1óra: Lőrincz Ákos 

 

Áttanítások a gimnáziumból az általános iskolákba: 

 

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

Tankerül

et  

dr. Eiterné Nádor Edina  8 óra vizuális kultúra  

Jani Péter 6 óra földrajz angolul   

Fükéné Walter Mária   5 óra 

Wesley Paines 4 óra angol   

 összesen:  23 óra 

 

Áttanítások az általános iskolákból a gimnáziumba: 

 

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

Fürdős Katalin  4 óra magyar nyelv és irodalom 

Süle Zoltán 4 óra mozgókép és 

médiaismeret 

 

Spiesz Ágnes 4 óra angol nyelv  

 

összesen:  12 óra 
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SNI tanulók ellátás: 28 fő 

 

Gyógypedagógus (2.sz. Ált.Isk).: Hartmann Zsanett    

Szomatopedagógus (2.sz. Ált. Isk.): Stier Lászlóné    

 Utazó gyógypedagógus:  

Szurdopedagógus 

  Pszichopedagógus  

 Logopédus              

 

 

Tárgyi feltételek 

 

Tantermeink száma:  

Nagy terem: 15  

 Kicsi terem: 4  

 Projektorral felszerelt terem: 5 

 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) 745-16    (8,25 óra) 

Kedd 930-16   (6,5 óra) 745- 1330    (5,75 óra) 

Szerda 745-14   (6,25 óra) 11-16    (5 óra) 

Csütörtök 9-1315    (4,25 óra) 745-16    (8,25 óra) 

Péntek 745-1430   (6,75 óra) 845-1330    (4,75 óra) 

 

3. A tanév helyi rendje  

3.1. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 

mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok  

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja (október 

6.) dr. Eiterné Nádor Edina 
10.06. 

2. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ünnepe (október 23.) 

Lieberné Éliás Ágnes, Gál 

Ibolya, Jéhnné Csók Ildikó 

9.a 

10.20. 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) 

Jani Péter, angol 

munkaközösség 
02.23. 
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sz. esemény / téma felelős időpont 

4. 
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

ünnepe (március 15.) Tislerics László, 9.b 
03.14. 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) 

Bóna Gézáné Maksay 

Mária 
04.16. 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja (június 

4.) Lieberné Éliás Ágnes 
06.04. 

 

3.2. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Őszi túranap- DÖK nap 
Merzay Katalin,  

Bender Ágnes, 11.a 
09.13. 

2. Verébavató  

Bender Ágnes, Bánáti 

Enikő, Mezei Adél 

Jéhnné Csók Ildikó, 

Tislerics László, Posta 

Györgyné 

09.22.  

3. Diákigazgató-választás 

Benkőné Bayer Anikó, 

Balogh Hajnalka, Erdélyi 

Krisztina 

11.23. 

4. 
„Lóg a ritmus”- osztályszintű éneklési 

verseny 
DÖK 12.06. 

5. Diáknap 

Benkőné Bayer Anikó, 

Balogh Hajnalka, Erdélyi 

Krisztina  

12.06. 

6. 
Általános iskolás gyerekek 

megajándékozása 
DÖK, Balogh Hajnalka 12.18. 

7. 
Tanári karácsony 

Karácsonyi ünnepség 

Lőrincz Ákos, Minárik 

Tamás, Lovász Ágnes, 10.b 

12.21. 

12.22. 

9.  Kelet című iskolai lap megjelentetése DÖK, Mezei Adél 2017. ősz 

10. A költészet napja 
Magyartanárok 

Színjátszókör 
04.11. 
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sz. esemény / téma felelős időpont 

11.  DÖK kirándulás Balogh Hajnalka, DÖK 

2017.ősz 

2018.tavas

z 

12. Kelet című iskolai lap megjelentetése 
Mezei Adél felelős 

szerkesztő 

2018 

tavasz 

 

3.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Tanévnyitó ünnepély Mezei Adél, Ulrich Magdolna 09.01. 

2. Szalagavató 
Bender Ágnes, Bánáti Enikő, 

Mezei Adél 
01.19. 

3. Ballagás 
Lórincz Ákos, Merzay Katalin, 

osztályfőnökök 
05.05. 

4. Tanévzáró ünnepély Mezei Adél 06.20. 

 

3.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

08.30. Tanévnyitó értekezlet Iskolavezetés 

09.06. 
Stratégiai dokumentumok módosítása, munkaterv 

összeállítása 

Iskolavezetés, 

munkaközösség-

vezetők 

11.22. Nevelési értekezlet: önértékelés 

Iskolavezetés, 

szakértők, 

szaktanácsadók  

01.29-

30. 
Osztályozó értekezlet 

Iskolavezetés, ofők, 

szaktanárok 

02.05. Félévi értékelő nevelési értekezlet Iskolavezetés 

03.27 Tehetségnap 
Intézményvezetés, 

iskolavezetés 

04.27. Osztályozó értekezlet, végzős évfolyamnak Osztályfőnökök 
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időpont esemény / téma felelős 

06.14-

15. 
Osztályozó értekezlet Osztályfőnökök 

06.27. Év végi értékelő értekezlet Iskolavezetés 

 

 

3.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpo

nt 
esemény / téma felelős 

09.07. Szülői értekezlet (9. évf.) osztályfőnökök 

09.12. 
Szülői értekezlet (10. 11.és 12. 

évf.) 
osztályfőnökök 

02.06. Szülői értekezlet osztályfőnökök 

11.14. Fogadóóra szaktanárok 

04.19. Fogadóóra szaktanárok 

 

A szaktanárok heti egy órában megjelölték fogadó órájukat, amely honlapunkon  

megtekinthető. 

 

Név Hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Aporfi Ágnes 
  

3.óra 
  

Balogh Hajnalka 
    

3.óra 

Bánáti Enikő 
  

4.óra 
  

Bender Ágnes 1.óra 
    

Benkőné Bayer 

Anikó 
    

5.óra 

Bóna Gézáné 

Maksay Mária 
 

3.óra 
   

dr. Eiterné Nádor 

Edina 
 

2.óra 
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Erdélyi Krisztina 5.óra 
    

Fükéné Walter 

Mária 
 

5.óra 
   

Gál Ibolya 
 

2.óra 
   

Gergelyné Hideg 

Katalin 
 

4.őra 
   

Gosztolya József 
  

4.óra 
  

Horváth Éva 
  

2.óra 
  

Jani Péter  
   

3.óra 
 

Jéhnné Csók Ildikó 
 

4.óra 
   

Kifor Gabriella 
  

4.óra 
  

Klencsár Dezsőné 
  

5.óra 
  

Lantos Judit 
  

5.óra 
  

Lieberné Éliás 

Ágnes  
 

4.óra 
   

Lovász Ágnes  5.óra 
    

Merzay Katalin 
 

4.óra 
   

Mezei Adél 4.óra 
    

Minárik Tamás 2.óra 
    

Paines,Wesley B. 2.óra 
    

Pék Mónika 
    

4.óra 

Pintérné Zs. Katalin 
   

2.óra 
 

Posta Györgyné 
 

5.óra 
   

Ritter Józsefné 
    

2.óra 

Tislerics László 2.óra 
    

Ulrich Magdolna  
 

5.óra 
   

Zecher Éva 
   

2.óra 
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Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett 

időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2017.10.02.15.00  Előkészítő megbeszélés  

hétfő 14.30-

15.15 
Matematika Matematika munkaközösség 

hétfő 15.20-

16.05 
Anyanyelv Minárik Tamás 

csütörtök 

15.00-15.45 
Angol nyelv Idegennyelvi munkaközösség 

10.25. (szerda) Nyílt nap 

11.21. (kedd) Nyílt nap 

 

 

Tervezett mérések és vizsgák  

Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a  tanulókat 

 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár 

OKTV 11. – 12. 

minden érintett szakos tanár - 

történelem, angol nyelv, biológia, 

francia nyelv, informatika, matematika, 

német nyelv tantárgyakból 

Juvenes Translatores  

 EU-s fordítási verseny 

 

9. – 12. 
 Pék M., Wesley Paines, Gál Ibolya 

Bender Á. 

Szabari Krisztina Fordítási Verseny 9. – 12 Pék Mónika 

Debreceni Egyetem Angol-Amerikai 

Intézete által szervezett DEbate 

verseny 

9. – 12 Pék Mónika 

Esszéíró verseny  

 
9. – 12. Erdélyi K, Bender, az érintett tanárok   

biológia- földrajz verseny két-

tannyelvűsöknek 
9. – 12. Jani Péter, Kifor Gabriella 

Elsősegélynyújtási vetélkedő, a 

kollégium szervezésében 
9. – 12. Kifor Gabriella 
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Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár 

Nyelvművelő vetélkedő a „Gundel"-

ban  

 

9. – 12. Minárik Tamás 

Implom József Helyesírási Verseny 9. – 12. Mezei Adél 

Kazinczy-verseny 

 
9. – 12. Minárik Tamás 

Édes anyanyelvünk-verseny 9. – 12. Minárik Tamás 

Fejér Lipót matematika verseny  11. – 12. Matematika munkaközösség tagjai 

A Zipernowszky matematika verseny  9. – 10. Matematika munkaközösség tagjai 

Zrínyi Ilona matematika verseny 9. – 12. Matematika munkaközösség tagjai 

Kenguru matematika verseny 9. – 12. Matematika munkaközösség tagjai 

„Lesefüchse” német nyelvű olvasási 

verseny  
11.  

Aporfi Ágnes, Lovász Ágnes, Zecher 

Éva  

Francia nyelvi kiejtési verseny 9. – 12. Pintérné Zsigmond Katalin 

Chanson verseny 

 
9. – 12. Pintérné Zsigmond Katalin 

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

Zalamat nyelvi és civilizációs 

verseny  
9. – 12. Pintérné Zsigmond Katalin 

PénzSztár Hazai és Határon Túli 

Magyar Középiskolák Pénzügyi, 

Gazdasági és Vállalkozási versenye 

 

9. – 12 Jéhnné Csók Ildikó, Pék Mónika 

 Irinyi János kémia verseny 9. – 10. Fükéné Walter Mária 

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. Lantos Judit 

PTE Futsal   kupa                                           9. – 12. Lantos Judit 



 

89 

 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár 

Coca-cola labdarúgó torna 9. – 12. Lantos Judit 

Iskolai műveltségi háziverseny  

 
9. – 11. 

Gergelyné Hideg Katalin, Benkőné 

Bayer Anikó 

Mikola fizika verseny 9.-10. Tislerics László 

Német műfordító verseny 11.-12. 
Aporfi Ágnes, Lovász Ágnes, Zecher 

Éva 

Német szavalóverseny 9.-12. 
Aporfi Ágnes, Lovász Ágnes, Zecher 

Éva 

Apáczai vetélkedő 10. Gergelyné Hideg Katalin 

Haditorna 9-10. évf. Klencsár Dezsőné 

 

Tanulmányok alatti vizsgák  

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi 

ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga: 2018.08.28. 

 osztályozó vizsga: 2018.01.22-26. illetve 2018.06.11.-15. 

 pótló vizsga (egyedileg meghatározott észszerű időpontban) 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján)     

 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 

„kisérettségi” 10. illetve 11. osztályban. Részletesen szabályozva a 2014 októberében 

készült és a 2015. évi  nyitó értekezleten, valamint 2017.09.06-án felülbírált, módosított 

cselekvési tervben. 

Próbaérettségi vizsgák 12. évfolyamon, rögzített eljárásrend alapján, matematika, 

idegen nyelv tantárgyakból, informatika. 

 

A középfokú felvételi eljárás keretében lebonyolított vizsgák időpontjai: 

 Központi írásbeli vizsgák: 2018. 01.20.  

 Pót írásbeli vizsga: 2018.01.25. 

 A szóbeli felvételi vizsga megszervezésének időpontja: 2018.21.-20-23. 
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 Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok  

Rendes érettségi és előrehozott érettségi (idegen nyelvekből,  informatikából) 

 

Emelt szintű írásbeli 

érettségi vizsga 

Középszintű írásbeli érettségi 

vizsga 
Időpont 

magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 2018. május 7. 8 óra 

matematika matematika 2018. május 8. 8 óra 

történelem történelem 2018. május 9. 8 óra 

angol nyelv angol nyelv 2018. május 10. 8 óra 

német nyelv német nyelv 2018. május 11. 8 óra 

informatika  2018. május 14. 8 óra 

biológia biológia 2018. május 15. 8 óra 

társadalomismeret  2018. május 15. 14 

óra 

- informatika 2018. május 17. 8 óra 

kémia kémia 2018. május 18. 8 óra 

földrajz földrajz 2018. május 18. 14 

óra 

fizika fizika 2018. május 21. 8 óra 

- rajz és vizuális kultúra 2018. május 21. 14 

óra 

francia nyelv francia nyelv 2018. május 22. 8 óra 

 

 

 

 

  

Emelt szintű szóbeli 

érettségi vizsga 

Középszintű szóbeli érettségi 

vizsga 
Időpont 

szóbeli vizsgák - 2017.június 8-15. 

- szóbeli vizsgák 2017. június 18-29. 

 

 

 

 

Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi 

munkatervek (melléklet) szólnak. 

Kiemelt mérések: 
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a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított 

mérőeszközök segítségével 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

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

b) Országos mérés a. 10. évfolyamokon 

Határidő: 2018.05.23. 

Felelős: Magyar, matematika szakmai munkaközösség-vezetők 

Merzay Katalin, igazgatóhelyettes  

c) Angol két tanítási nyelvű osztályok: szintfelmérő 

Határidő:  12.a 2018.01.20. illetve 9-11. 2018.05.31. 

Felelős: Erdélyi Krisztina 

 

 A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

 

sz

. 
esemény / téma felelős időpont 

eredményes

ségi mutató 

1. Gosztolya Jósef 

2. Klencsár Desóné 

3. Lantos Judit 

 

1. SZAKMAI FELADATOK  

 

Az oktatás eredményessége érdekében tervezett feladatok: 

A intézmény szakértői és szaktanácsadói képzésen részt vett, mester vizsgát tett tagjai segítik 

a tantestület munkáját 

Felelős: igazgató 

Határidő: folyamatos 

Iskolagyűlések a  hiányzások, a tanulmányi eredmények helyzetéről, versenyeredmények 

megosztása  

Felelős: igazgató 

Határidő: 2018. május 30. 

Felzárkóztató foglalkozások tartása a kidolgozott eljárásrendünk szerint 

Felelős: matematika munkaközösség-vezető, magyartanárok 

Felmérés elvégzése, 

feldolgozása és rögítése 
2018.januártól 

- 2018. 

májusig 

A országos 

átlag 

elérése 
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Határidő: 2018. jún. 15. 

Francia önkéntes foglalkoztatása a nyelv tanításához, lehetőségek kiaknázása 

Felelős: francia tanárnő 

Határidő: 2018. jún. 15. 

Az új irányelveknek megfelelően átalakított kéttannyelvű képzés tapasztalatainak 

összegyűjtése, szinfelmérő mérések értékelése, intézkedési tervek készítése  

Felelős: angol munkaközösség-vezető 

Határidő: 2018. jún.15. 

A városismereti, múzeumi program működtetése 

Felelős: történelem munkaközösség-vezető 

Határidő: 2015. szeptembertől folyamatosan 

Ami a fizikaórából kimaradt - a facebook az oktatás szolgálatában 

Felelős: Tislerics László fizikatanár 

Határidő: 2018. jún. 15.  

Az Apáczai Szakmai Napok keretén belül bemutatásra kerülnek azok a házi dolgozatok, 

projektmunkák, amiket a tanulók a tanév során természettudományos tárgyakból készítettek. 

Felelős: Tislerics László munkaközösségvezető  

Határidő: 2018. jún. 15.  

Magyar és angol nyelvű disputa folytatása 

Felelős: Pék Mónika 

Határidő:2018.május 

 

IT Services kapcsolat-együttműködés-üzemlátogatás szervezése 

Felelős: német munkacsoport és matematika munkaközösség-vezető 

Határidő: 2017 nov.-2018.április 

PTE Partneintézménye címmel járó feladatok végrehajtása, mentortanárok, mentoráltak 

segítése 

Felelős: Horváth Éva Andrea, Jéhnné Csók Ildikó, Klencsár Dezsőné, iskolavezetés 

Határidő: folyamatos 

 

A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok (versenyeken kívül): 

Laborlátogatás a Babits ill  Nagy Lajos Gimnáziumokba. 

Felelős: Fükéné Walter Mária 

Határidő: 2018. jún. 15.  

Kapcsolatfelvétel a PTE Természettudományi Karával ( Pálfalvi László docenssel ),  

a továbbtanulási lehetőségekkel kapcsolatban. 

Felelős: Tislerics László munkaközösségvezető 

Határidő: 2018. jún. 15.  

Franciaországi tanulmányút 

Felelős: Pintérné Zsigmond Katalin 

Határidő: 2017.09.15-24. 

 

A 11.a  osztály Nagy – Britanniai tanulmányi kirándulása 
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Felelős: Bender Ágnes 

Határidő: 2018. tavasza 

DSD vizsgára felkészítés 

Felelős: német munkacsoport-vezető 

Határidő: 2018. április 30.  

Mathias Corvinus Collegium Tehetségfejlesztő programja középiskolásoknak 

Felelős: Zecher Éva 

Határidő: folyamatos 

Közösségi szolgálatban rejlő lehetőségek kiaknázása, eljárásrend pontosítása 

Felelős: Pintérné Zsigmond Katalin 

Határidő: 2108.jún.15. 

 

A kompetenciafejlesztéssel összefüggő feladatok 

A matematikai és a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez létrehozott feladatbank 

használata 

Felelős: igazgató-helyettes, munkaközösség-vezetők 

Határidő: 2018. június 

A 2016. évi kompetenciamérés osztály- és egyéni szintű lebontása, a tennivalók 

megbeszélése, ütemezése munkaközösségi foglalkozáson 

Felelős: magyartanárok és matematika munkaközösség-vezető 

Határidő: 2017. október 30. 

A 2017 évi kompetenciamérés eredményeinek megismerése, elemzése. 

Felelős: Pintér László, munkaközösségvezetők 

Határidő: 2018.. április 

Pályaorientációs - program megvalósítása, bővítése 

Felelős: Zecher Éva, Bóna Gézáné Maksay Mária, igazgató 

Határidő: 2018. június  

Az IKT használatával kapcsolatos feladatok 

Bemutató órák szervezése az IKT használatával kapcsolatban 

Felelős: igazgató és Pintérné Zsigmond Katalin 

Határidő: 2018. április  

Multimédiás oktató anyagok tesztelése, készítése francia nyelvből 

Felelős: Pintérné Zsigmond Katalin 

Határidő: 2018 jún.15. 

A környezettudatos neveléssel kapcsolatos feladatok: 

A tanulók bevonása az iskola takarításába 

Felelős: öko-felelős 

Határidő: 2018. jún. 15. 

Kortársoktató tanulóink foglalkozásai az óvodákban és általános iskolákban környezeti 

nevelés témában 

Felelős: öko-felelős 
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Határidő: 2018. jún. 15. 

Az ÖKO-címhez kapcsolódó programok, rendezvények megszervezése, lebonyolítása 

Felelős: öko-felelős 

Határidő: 2018. június 15. 

Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok: 

A hátrányos helyzetű tanulókról vezetett adatbázis frissítése  

Felelős:Dománé Lázár Henrietta, osztályfőnökök 

Határidő: 2017.október 30. 

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

Felelős: Zecher Éva, Dománé Lázár Henrietta, osztályfőnökök 

Határidő: 2018. május 30. 

 

Egészségneveléssel összefüggő feladatok:. 

Egészségnap szervezése 

Felelős: Kifor Gabriella, Bayer Anikó, védőnő 

Határidő: 2018. június 15. 

 

Egészségnevelési osztályfőnöki órák a védőnő bevonásával, a közösen kialakított tervek 

alapján 

Felelős: osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

Határidő: 2018. május végéig folyamatosan 

Tanulói prezentációk osztályfőnöki órákon, a gimnáziumban és az általános iskolákban a 

dohányzás káros hatásairól 

Felelős: Benkőné Bayer Anikó 

Határidő: 2018. május vége 

Az iskolapszichológus bevonása a gimnázium nevelési munkájába a pszichológus munkaterve 

alapján 

Felelős: of. munkaközösség-vezető 

Határidő: 2018. jún. 10. 

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

előadókkal 

Felelős: Kifor Gabriella, Bayer Anikó 

Határidő: 2018. március 30. 

Kortárs segítők képzése, foglalkoztatása az egészségnevelés témában 

Felelős: Bayer Anikó, Merzay Katalin 

Határidő: 2018. május.30. 

Dolgozói kompetencia térkép frissítése 

Felelős: igazgató 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

PR feladatok: 

Együttműködés az általános iskolákkal  
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Felelős: igazgató, igazgató-helyettes, munkaközösség-vezetők 

Határidő: 2018. jún. 15. 

Együttműködések bővítése a PTE karaival 

Felelős: igazgató 

Határidő: 2018. jún. 15. 

A gimnáziumi weblap fejlesztése, folyamatos működtetése 

Felelős: rendszergazda, igazgatóhelyettes 

Határidő: 2018. június 15. 

Az intézményi működéssel kapcsolatos feladatok: 

A közzétételi lista frissítése 

Felelős: igazgató-helyettes 

Határidő: 2017. szept. 30. 

A KIR karban tartása 

Felelős: igazgató-helyettes, iskolatitkár 

Határidő: 2017. okt.1. 

A munkaköri leírások módosítása, kiegészítése 

Felelős: igazgató 

Határidő: 2017. október 15. 

Az éves beiskolázási tervek elkészítése, felülvizsgálata a jogszabályi változások figyelembe 

vételével 

Felelős: igazgató 

Határidő: 2018. március 1. 

Az SNI és a BTM tanulók adminisztrációja  

Felelős: igazgató, iskolatitkár, fejlesztő pedagógus 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

A magántanulókkal, tanulói jogviszonyt szüneteltetőkkel kapcsolatos adminisztráció 

Felelős: igazgató 

Határidő: 2017.október 10 

 

 

 

Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős határidő 

Folyamatban lévő 

projekt 

Erasmus+Iskolai, óvodai 

stratégiai partnerségek projekt 

(Tempus Közalapítvány) 

Erdélyi 

Krisztina 

2016.09.01

.- 

2018.12.31

. 
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Fenntartási időszakban 

lévő projektek 

Forster Gyula Nemzeti 

Örökséggazdálkodási és 

Szolgáltatási Központ által 

szervezett projekt 

Benkőné 

Bayer 

Anikó 

 

Közreműködés a 

Művelődési Ház 

nyertes pályázatában 

Színjátszókör működtetése 

Művelőd

ési Ház 

igazgatóh

.igazgató 

2016.10.28

-tól 

folyamatos 

 

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 kerül 

sor. 

 

Név Továbbképzési terület A képzés óraszáma 

Balogh Hajnalka 

Erdélyi Krisztina 

Pintérné Zsigmond Katalin 

Klencsár Dezsőné 

 

Szakvizsgára készítő 

képzések 

2 év 

2 év 

2 év 

1 év 
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Bánáti Enikő 

Benkőné Bayer Anikó 

dr Eiterné Nádor Edina 

Tislerics László 

Gergelyné Hideg Katalin 

Lovász Ágnes 

Zecher Éva 

Mezei Adél 

Gál Ibolya 

Pék Mónika 

 

 

digitális kompetencia 

fejlesztése 

szakmai képzések 

módszertani képzések 

tehetséggondozás 

ifjúságvédelem 

 

 

 

 

30-120 óra 
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2. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

 

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 

 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 

Üzemlátogatások szervezése ofők 

Pályaorientációs tevékenység pályaorientáció felelőse 

Kirándulások szervezésének, lebonyolításának 

segítése 

ofők 

 

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. 
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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, Carol singing, Német 

Nemzetiségi népdaléneklési Verseny, Elsősegélynyújtó verseny, Egészségnap, 

Sportnap, daltanulás, Apáczai –vetélkedő, stb.)  

 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 megújította a címet. 

 A kollégium nyitottá teszi szakköreit a gimnázium nem kollégista tanulói számára 

(színjátszó, origami, városismereti, barkács, természetjáró, filmkultúra, 

kommunikációs). 
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 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 

Intézmény Együttműködés 

tartalma 

módja Kapcsolattartó, 

közreműködők 

A helyi 

sajátosságokból 

adódó feladatok 

1.Sz.Ált.Iskol

a 

Felvételi 

előkészítők 

Nyílt nap 

Bemutató órák 

Áttanítások 

Angol két 

tannyelvű közös 

programok 

Közös 

programok 

tájékoztató 

dokumentumok, 

személyes 

egyeztetés, nyílt 

napok, 

áttanítások 

személyesen, 

telefonon 

dokumentumok 

segítségével 

egyeztetve 

Iskolavezetés, 

továbbtanulási

- beiskolázási 

felelősök, 8.-

os 

osztályfőnökö

k 

részvétel szülői 

értekezleten 

„Híres pécsiek” 

témájú vetélkedő 

Anyanyelv-csavar, 

Apáczai 

vetélkedő, 

Kötészet napja 

ünnepség 

 

2.Sz.Ált.Iskol

a 

Felvételi 

előkészítők 

Nyílt nap 

Bemutató órák 

Áttanítások 

Közös 

programok 

tájékoztató 

dokumentumok, 

személyes 

egyeztetés, nyílt 

napok, 

áttanítások 

személyesen, 

telefonon 

dokumentumok 

segítségével 

egyeztetve 

Iskolavezetés, 

továbbtanulási

- beiskolázási 

felelősök, 8.-

os 

osztályfőnökö

k 

részvétel szülői 

értekezleten 

 

Kollégium 

Napi 

kapcsolattartás a 

nevelő 

tanárokkal 

Egészségnevelés

i programok 

részvétel a 

kollégium 

egészségnevelés

i programjaiban 

 

 

osztályfőnökö

k 

 

Művészeti 

Iskola 

Egymás 

rendezvényeinek 

 szaktanárok  
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segítése, 

látogatása 

Apáczai 

Sportegység 

Testnevelés 

órák, eszközök 

használata 

Ügyeleti rend 

Érettségi 

helyszín 

személyesen Testnevelést 

tanítók 

 

Apáczai 

Művelődési 

Ház 

Iskolai 

rendezvények 

helyszíne 

Közös termek 

használata 

éves terv, 

ütemezés 

alapján 

 Közös pályázatok 

megvalósítása 

Csorba Győző 

Könyvtár 

Apáczai 

Fiókkönyvtár 

Tanórák tartása 

Közös 

foglakozások, 

rendezvények 

 Szaktanárok humánszolgáltatás

, 

társadalomismeret 

keretében is 

A „volt” Apáczai ÁMK egységeivel 

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

közös munka tartalmi részében változást  

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 (drog prevenció, 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  

 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 kapcsolataink fenntartása – Pénziránytű, DSD, Ökoiskola, Franciaoktatás 

EU., Két-tannyelvű Iskolák Egyesülete. 

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. 
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A fenntartó Pécsi Tankerületi Központtal való konstruktív, maximális együttműködés 

feltétele eredményes munkánknak. Támogatásukat a továbbiakban is kérjük. Éljünk a 

lehetőségekkel, amikor a tankerület felkérésével, szervezésével a város többi középfokú 

intézményével együtt vehetünk részt különböző programokon. 

 

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 fogadása kapcsán kamatoztathatnánk tanulóink nyelvtudását. 

A humán szolgáltatási irányban résztvevők bekapcsolódhatnak különböző szociális jellegű 

programok, rendezvények szervezésébe, lebonyolításába. Tapasztalataikat tanulmányaik során 

hasznosíthatják, beszámolókat tartanának. Ezáltal a közösségi szolgálat tevékenységi köre is 

új helyszínekkel bővülhet. 

 

  

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE  

3. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 
Ellenőrzést végzők 

szeptember 

Adatbázis 

frissítése, 

munkaköri 

leírások , ügyeleti 

rend,  

helyettesítési 

rend, egyéni 

fogadóórák 

megadása  

Elektronikus napló 

bevezetése, 

anyakönyvek, 

bizonyítványok 

HH, HHH, SNI, 

BTM, 

magántanulók 

Dokumentum- 

vizsgálat 

Határozatok 

iskolatitkár 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

október 

Adatbázis 

folyamatos 

frissítése 

Kerettantervek, 

helyi tanterv 

Törzslapok, KIR és 

statisztikai 

adatállományok  

Tanmenetek  

Mindennapos 

testnevelés 

Hospitálás 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató, 

igagatóhelyettes 

november 

Óralátogatások 

testnevelés, angol 

nyelv, 

matematika 

(gyakornokok, 

próbaidőre 

alkalmazott 

kolléga) 

A hiányzások 

kiemelt ellenőrzése 

Tanulói 

teljesítmények 

 

 

Hospitálás 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató 

igazgatóhelyettes 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 
Ellenőrzést végzők 

december 

Felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, 

fakultáció, 

tanulást segítő 

foglalkozások 

eredményessége 

 Hospitálás  

január 
Továbbtanulásra 

felkészülés 

Tanulói 

teljesítmények 
 

munkaközösség-

vezetők 

osztályfőnökök 

február Óralátogatások  Hospitálás 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

 

március 

Továbbképzési 

program 

felülvizsgálata, 

beiskolázási terv 

áttekintése 

Belső visgarend 

Tanúsítványok, 

teljesített órák  

A 10-11. 

évfolyamos 

vizsgák 

lebonyolítása 

 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

 

április 
Óralátogatások 

Belső vizsgarend 

A 10-11. 

évfolyamos 

vizsgák 

lebonyolítása 

Hospitálás 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

 

május 

Kompetenciaméré

sek, objektív, 

szakszerű 

lebonyolítása 

 

Tanulói 

teljesítmények 

Írásbeli érettségi 

lebonyolítása 

 

munkaközösség-

vezetők 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

 

június  

Naplók, 

anyakönyvek, 

bizonyítványok 

Szóbeli érettségi 

lebonyolítása 

 
igazgató 

igazgatóhelyettes 
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4. Mellékletek  

GIMNÁZIUM 

 

 

1. 1. sz. melléklet  Történelem, Magyar, humán, vizuális kultúra, társadalomismeret 

munkaközösség munkaterve 

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

3. 3. sz. melléklet  Idegen nyelv munkaközösség munkaterve 

4. 4. sz. melléklet  Természettudományok munkaközösség munkaterve 

5. 5. sz. melléklet  Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

6. 6. sz. melléklet  ÖKO munkacsoport munkaterve  

7. 7. sz. melléklet  Önértékelési terv 

8. 8. sz. melléklet  Diákönkormányzat munkaterve 

9. 9.sz melléklet   Testnevelés (intézményszintű) munkaközösség munkaterve 
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Pécsi Apáczai Csere János  

Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,  

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

 

A 1. sz. Általános Iskola 

MUNKATERVE 

a 2017/2018. tanévre 

 

 

 

 

Pécs, 2017. szeptember 12. 

 

 

 

 

Összeállította: Odrobina Zoltán 

intézményegység-vezető 
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1. Az intézményegység tanulói adatai (2017. szeptember) 

osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási 

és 

magatar-

tási 

zavarok-

kal küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-

ban részt 

vevő 

tanulók 

létszáma 

1.a 26      26 

1.b 24 1     24 

1.c 25   1   25 

1.d 22 4     22 

2.a 25      25 

2.b 28    1  28 

2.c 28      28 

2.d 25 1 2  2 1 25 

3.a 31    1  31 

3.b 18 1 3  1  18 

3.c 28      28 

3.d 25 1 1  1  25 

4.a 33  3   1 33 

4.b 29  3  1  29 

4.c 31  1    31 

4.d 28 1 1   1 28 

5.a 23 2 1  1 1  

5.b 26 1 2     

5.c 27  1     

5.d 22  3     

5.e 22 1 2     

6.a 24  3 1 1   
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osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási 

és 

magatar-

tási 

zavarok-

kal küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-

ban részt 

vevő 

tanulók 

létszáma 

6.b 25 1 3  1   

6.c 26 1 2  1   

6.d 28 1 6     

7.a 27  2 1    

7.b 18  5     

7.c 25  7     

7.d 21  3     

8.a 29  3  1   

8.b 21 3 2     

8.c 24 1 4     

8.d 19 2 2  1   

bővítendő        

Összesen 833 22 65 3 13 4  

 

 

Csoportok száma összesen:33 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók 1 

Érintett tanulók száma, bejelentés időpontja, oktatási azonosító 

Név bejelentés időpontja okt.azonosító 

Kis Olivér 2017.08.25. 72734488331 

   

 

Magántanulók  

Érintett tanulók száma, bejelentés időpontja, oktatási azonosító 
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Név bejelentés időpontja okt.azonosító 

Molnár-Buzási Natasa 

Szófia 

2017.06.22 72918929414 

Papp Dzsenifer 2014.10.03. 72464515567 

Szoliman Jasmine 2016.01.03 72465625213 

 

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya:  833   100% 

SNI tanulók száma és aránya:    22  2,64% 

Étkezők száma:      554 

 ebből az ingyenesen étkező száma:      80 

 50 %-os kedvezményben részesülők száma:     148 

 teljes árat fizetők száma:        326 

6. 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 8:00-13:40 

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

Szerda OH 8:00-17:00 8:00-14:20 

Csütörtök 7:30-13:00 10:00-15:00 8:00-14:00 

Péntek 7:30-16:00 9:00-13:00 8:00-13:00 
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7. A TANÉV HELYI RENDJE  

7.1. 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 
eredményessé

gi mutató 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 
8. évfolyam 2017.10.05. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: az 

ünnepség 

szakmai 

minőségét és a 

részvételt mérő 

mutatószám.  

Célérték: 

100% 

2. 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 23.) 7.évfolyam 

2017.10.16-

21. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a 

Nemzeti 

megemlékezés 

szakmai 

minőségét és a 

részvételt mérő 

mutatószám.  

Célérték: 

100% 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) 

Humán MK. 

 

2018.02.23. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a  

megemlékezés 

szakmai 

minőségét és a 

részvételt mérő 

mutatószám.  
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményessé

gi mutató 

Célérték: 

100% 

4. 
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 15.) 5.évfolyam 2018.03.14. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a  

Nemzeti ünnep 

szakmai 

minőségét és a 

részvételt mérő 

mutatószám.  

Célérték: 

100% 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) 

felső tagozat - 

osztályfőnökök 

2018.04.16. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: az  

emlékezés 

módjának 

szakmai 

minőségét és a 

részvételt mérő 

mutatószám.  

Célérték: 

100% 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 

Humán 

munkaközösség 
2018.06.04. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: az 

emléknap 

szakmai 

minőségét és a 

részvételt mérő 

mutatószám.  

Célérték: 

100% 
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7.2. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. 
Halloween a két tanítási nyelvű 

osztályok tanulóinak 

Angol nyelvi 

munkaközösség 
2017.10.26. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a   

vidám, ősi kelta 

ünnep angolszász 

hagyományainak 

megvalósítását, 

szakmai 

minőségét és a 

részvételt mérő 

mutatószám.  

Célérték: 70% 

2. 
Hálaadás, American Corner a két 

tanítási nyelvű osztályok tanulóinak 
8. évfolyam 2017.11.23 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: A 

hálaadás (angolul 

Thanksgiving) 

észak-amerikai 

ünnep. (A 

hagyományok 

szerint az őszi 

betakarítások 

után adnak hálát a 

termésért 

Istennek) 

a részvételt mérő 

mutatószám. 

Célérték: 70% 

3.  „Itt a Mikulás!” 

DÖK Komjátiné 

Michelisz 

Anikó 

2017.12.06. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: 

„Mikulás” 

ajándékainak 

átadását az alsó 

tagozatosok 

számára és a 

részvételt mérő 

mutatószám.  

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

mutató 

4. Adventi vásár. 

Alsós 

munkaközös-

ség; az alsó 

tagozatos 

osztályfőnökök 

2016.12..15.  

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: az alsó 

tagozatos 

osztályok 

valamint a 

napközisek 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

5. 
Karácsonyi hangverseny a Kertvárosi 

Református Templomban 
Somosi Ilona 2017.12.20. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: az alsó 

tagozatos 

énekelni szerető 

osztályok 

valamint a 

kórustagok 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 70% és 

100% 

6. 

Carol Singing: karácsonyi, adventi 

énekek bemutatása a „lépcsőházi 

hangversenyen” 

Takács Éva 

Judit 
2017.12.21. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a felső 

tagozatos két 

tanítási nyelvű 

osztályok 

énekelni szerető 

tanulóinak 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 80% és 

100% 

7. Farsang 6. évfolyam 2018.02. 09. A mutatószám 

céljának 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

kifejtése: az alsó 

és felső tagozatos 

osztályok 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

8. „Öltözz Pirosba” DÖK 2018.02.09. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a 

jótékonysági 

kampány 

szervezését mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

9. 
Fenntarthatósági témahét A Föld 

Napja 

osztályfőnököké

vfolyamveze-

tők 

2018.04.23. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a felső 

tagozatos 

osztályok és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 85% 

10. Költészet napja 4.évfolyam 2018.04.11. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: az alsó 

és felső tagozatos 

osztályok 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

11. A Föld napja 3.évfolyam 2018.04.23. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: az alsó 

tagozatos 

osztályok 

részvételét és a 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

12. „Énekel az iskola” 3.évfolyam 
2018.06.07. 

2018.04.14. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: az alsó 

és felső tagozatos 

osztályok 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

 

7.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Tanévnyitó ünnepség 8. évfolyam 2017.09.01 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a 

tanévnyitó 

ünnepség 

szakmai 

minőségét és a 

részvételt mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

2. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 2018.02.02. 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: A 

bizonyítványok 

kiosztása és a 

nyílt nap 

szervezését 

mérő 

mutatószám.  
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

Célérték: 100% 

3. Ballagás 
7.évfolyam 

2018.06.16. 

szombat 900 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a felső 

tagozatos 

osztályok 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 95% 

4. Tanévzáró ünnepség 7.évfolyam 
2018.06.18. 

hétfő 900 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: az 

osztályok 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 92% 

 

7.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2017.11.20. 

Intézményi önértékelés. A 

munkacsoportok beszámolói a végzett 

munkáról Jelentések, erősségek, 

fejleszthető területek A feladattervek 

kereteinek kijelölése 

Odrobina Zoltán 

A mutatószám 

céljának kifejtése: a 

pedagógus kollégák 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 94% 

2018.02.12.. 

Félévi nevelési értekezlet- a félévi munka 

értékelése, a munkatervben 

megfogalmazottak feladatok időarányos 

megvalósulásának vizsgálata. 

Odrobina Zoltán 

A mutatószám 

céljának kifejtése: a 

pedagógus kollégák 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

Célérték: 94% 

2018. 04.21. 

Tavaszi nevelési értekezlet-az az 

esélyegyenlőség kérdése 

Intézményegységünkben. Mérési 

eredmények értékelése, 

munkaközösségenként 

Odrobina Zoltán 

A mutatószám 

céljának kifejtése: a 

pedagógus kollégák 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 94% 

2017.06.25. 
Tanévzáró értekezlet-az éves munka 

értékelése 
Odrobina Zoltán 

A mutatószám 

céljának kifejtése: a 

pedagógus kollégák 

részvételét és a 

szervezést mérő 

mutatószám.  

Célérték: 94% 

 

7.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2017.09.19-

25. 

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 

céljának kifejté-

se: a szülők rész-

vételét mérő mu-

tatószám.  

Célérték: 67% 

2017. 11.27. 

Fogadóórák a felső tagozaton: a gyerekek 

személyiségének tiszteletben tartása 

mellett, az egyéni teljesítmények, órai 

magatartás, szorgalom megbeszélése. 

Pedagógiai tanácsok megfogalmazása. 

Válaszadás (a szülőkben felmerülő 

kérdésékre). 

felső tagozaton 

tanító 

pedagógusok 

A mutatószám 

céljának kifejté-

se: a szülők rész-

vételét mérő mu-

tatószám.  

Célérték: 37% 



 

118 

 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2017. 11.21. 

Pályaválasztási Szülői értekezlet: a 

középiskolai továbbtanulási lehetőségek 

bemutatása: gimnáziumok, 

szakközépiskolák, szakképző intézmények 

képviselőinek részvételével. 

Kapornakiné 

Pauer Ildikó 

A mutatószám 

céljának kifejtése: 

a nyolcadik 

évfolyamon 

tanuló diákok 

szüleinek 

részvételét mérő 

mutatószám.  

Célérték: 95% 

2018.02.05-

06.. 

Szülői értekezlet: A tanulók féléves 

teljesítményének elemzése, értékelése: 

erősségek, gyengeségek, fejlesztendő 

területek meghatározása a számok 

tükrében. 

A második félév programjainak vázlatos 

ismertetése. 

osztályfőnökök 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a szülők 

részvételét mérő 

mutatószám.  

Célérték: 67% 

2017.04.09 

Fogadóórák a felső tagozaton: a gyerekek 

személyiségének tiszteletben tartása 

mellett, az egyéni teljesítmények, órai 

magatartás, szorgalom megbeszélése. 

Pedagógiai tanácsok megfogalmazása. 

Válaszadás (a szülőkben felmerülő 

kérdésékre). 

felső tagozaton 

tanító 

pedagógusok 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a szülők 

részvételét mérő 

mutatószám.  

Célérték: 33% 

2017. 05.08-

09. 

Szülői értekezlet: A tanulmányi 

kirándulások programjának megbeszélése. 

A tanulmányi előmenetel megszilárdítását 

és/vagy javítását célzó lehetőségek 

megbeszélése. 

Az SZM szülők beszámolója. 

osztályfőnökök 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a szülők 

részvételét mérő 

mutatószám.  

Célérték: 78% 
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7.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett 

időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2018.01.12 „Iskolanyitogató” 3.évfolyam 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a 

leendő elsősök és 

szüleik számára 

rendezett, 

intézményegység

ünket és 

kínálatunkat 

bemutató program 

szervezését mérő 

mutatószám.  

Célérték: 100% 

2018.01.22. Nyílt nap leendő elsősöknek 
Metzgerné Sallai 

Zsuzsanna 

A mutatószám 

céljának 

kifejtése: a nyílt 

nap szervezését 

mérő mutatószám.  

Célérték: 100% 

 

7.7. Tervezett mérések és vizsgák  

7.7.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a  tanulókat 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

FLL robotika 7-8 Soványné Varjas Zsuzsa 

Pécs-Baranya 

Megyei Iparkamara 

támogatásával 

Logo Országos 

Számítástechnikai 

Verseny 

5-8 Soványné Varjas Zsuzsa 
Az első forduló az 

iskolai házi verseny 

Robot Szumo Szeged 5-8 Soványné Varjas Zsuzsa  

Pécs Városi Robotika  5-8 Soványné Varjas Zsuzsa  
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Árpád Kupa 

informatikai városi 

verseny 

 Soványné Varjas Zsuzsa  

OÁTV 7-8. Balogh Andrea, Sághy Judit 
angol nyelv (helyi, 

megyei) 

Civilizációs verseny 5-8.  Disztl Gabi angol nyelv (területi) 

Sebők Gábor 

emlékverseny 

6. 

évfolyam 
Balogh Andrea, Sághy Judit angol nyelv (városi) 

Bolyai matematika 

verseny 

3-

4.évfolyam 

Harsányiné Simon Mónika 

Orcsikné Szalai Valéria 

Péter Ágnes 

Drexlerné Kapes Zsuzsanna, 

Kerner Rita 

 

Zrínyi matematika 

verseny 

2-4. 

évfolyam 

Harsányiné Simon Mónika 

Orcsikné Szalai Valéria 

Péter Ágnes 

Drekxlerné Kapes Zsuzsanna, 

Szalai Tünde, Liszt Antal, 

Gergely Éva, Kerner Rita + 

osztálytanítók 

 

Kalmár matematika 5-8. évf. felsős matekosok  

Kalmár matematika 4. évf. Drexlerné  

Katasztrófavédelmi 

verseny 
7. évf. Gyarmati Ida, Páncél Ági  

Bánki matematika 

verseny 
3. és 4. évf. 

Orcsikné Szalai Valéria, 

Drexlerné Kapes Zsuzsanna, 

Kerner Rita, Liszt Antal? 

 

Német népdaléneklési 

verseny 
3. évf. Péter Ágnes  

Német vers- és 

prózamondó verseny 
2-8. évf. 

Péter Ágnes, Horváth Andrea, 

Pauska Zsoltné 
 

Zrínyi Matematika 5-8. évf. felsős matekosok  

Varga Tamás 

matematika 
5-8.évf. felsős matekosok  

Apró matematikusok 

versenye 

1-2. 

évfolyam 
Szalai Tünde  

Házi matematikaverseny  
2. 

évfolyam 
Szalai Tünde+ osztálytanítók  
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Orchidea Pangea mat. 

verseny házi fordulója 

3-4. 

évfolyam 

Orcsikné Szalai Valéria, 

Drexlerné Kapes Zsuzsanna, 

Liszt Antal, Kerner Rita+ 

osztálytanítók 

 

Bólyai matematika 
5-8. 

évfolyam 

az évfolyamon az érintett 

tanulókat tanító matematika 

szakos tanárok 

 

Bánki matematika 
5-8. 

évfolyam 

felsős matekosok az 

évfolyamon az érintett 

tanulókat tanító matematika 

szakos tanárok 

 

Apáczai matematika 
5-8. 

évfolyam 

az évfolyamon az érintett 

tanulókat tanító matematika 

szakos tanárok 

 

Városi versmondó 

verseny 
3-4. évf. 

osztálytanítók az évfolyamon 

az érintett tanulókat tanító 

matematika szakos tanárok 

 

Hevesi György 

kémiaverseny 
7-8. évf Borsa Jolán  

Bólyai magyar 3-4. érintett magyaros tanítók  

 

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

tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (aug. utolsó hete) 

 osztályozó vizsga (január első hete, június első hete) 

 pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban) 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján)     

 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 

 

7.7.2. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

1. Sz. Általános Iskola 2017/2018. Mérési Naptár 

 
Dátum Feladat Felelős 

Érintettek 

résztvevők 
Módszer Erőforrás Dokumentáció 
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1. 

2017. 

szeptember-

október 15-ig 

Tantárgyi 

diagnosztizáló 

mérések tanév 

elején 

Angol nyelv: 

szintmérés 

Szaktanárok 

Munkaközösség-

vezetők: 

Feketéné T. 

Ilona 

Harsányiné, 

Moór Mariann, 

Süle Zoltán, 

Páncél Ágnes 

 

 

Tanulók, 

Szaktanárok 

Mérés 

mérőlapok 

segítségével 

kiértékelés, 

elemzés 

Fénymásoló, 

papír 

kitöltött 

mérőlapok, 

tájékoztató 

füzet, 

ellenőrző, 

napló 

2. 

Részvétel az 

intézményi 

önértékelésben 

Intézményi 

önértékelés 

intézményegység 

v. Mérési 

csoport, Iskolai 

munkacsoportok 

tantestület-

kiválasztott 

kollégák az 

önértékelési 

munkaterv 

alapján 

Mérőlapok 
Fénymásoló, 

papír 

kitöltött, 

feldolgozott 

mérőlapok 

3. 2018. január 

Tantárgyi 

szummatív 

mérések 

végrehajtása, 

statisztikájának 

elkészítése 

Eredmények 

összegzése. 

szaktanárok, 

Munkaközösség-

vezetők: 

Feketéné T. 

Ilona 

Harsányiné, 

Moór Marianna, 

Süle Zoltán, 

Páncél Ágnes 

 

Tanulók 

Tantestület 

Megbeszélés  

mérés-

értékelés 

beszámoló 

Fénymásoló, 

papír 

mérőlapok, 

számítógép, 

eddigi 

dokumentumok 

szakirodalom 

Szám. gépes 

nyilvántartás 

4. 2018. március 

Tavaszi 

hangulatmérés 

ANK szinten 

Osztályfőnökök Szülők 
Kártyás 

módszer 

Filctoll, papír, 

gyűjtődobozok 

Szám. gépes 

nyilvántartás 

5. 2018. május 
Tantárgyi 

szummatív 

mérések 

szaktanárok, 
Tanulók 

Tantestület 
Megbeszélés  

Fénymásoló, 

papír 

Szám. gépes 

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

(melléklet) szólnak. 

Kiemelt mérések: 

d) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított 

mérőeszközök segítségével 

Határidő: 2017.09.30 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 

 

e) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2017.11.30. 

Felelős: 1. évf. osztályfőnökei 

 

f) Országos mérés a 6. és 8. évfolyamokon 

Határidő: 2018. május 23 

Felelős: felsős intézményegységvezető-helyettes  

g) Első nyelvi mérés 6-8. évfolyamokon 

Felelős: felsős intézményegységvezető-helyettes  

Határidő: 2018. május 16 

h) Célnyelvi mérés 6-8. évfolyamokon 

végrehajtása, 

statisztikájának 

elkészítése 

Eredmények 

összegzése 

Munkaközösség-

vezetők: 

Feketéné T. 

Ilona 

Harsányiné, 

Moór Marianna, 

Süle Zoltán, 

Páncél Ágnes 

 

mérés-

értékelés 

beszámoló 

mérőlapok, 

számítógép, 

eddigi 

dokumentumok 

szakirodalom 

6. 

Folyamatos Formatív 

mérések 

tantárgyank. 

Szaktan., tanulók Tanulók, 

Tantest. 

Mérés -

értékelés 

Papír, 

fénymásoló 

ellenőrző, 

mérőlap 
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Felelős: felsős intézményegységvezető-helyettes  

Határidő: 2018. május 30 
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7.7.3. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. 

A felmérés elvégzése, feldolgozása, 

rögzítése az internetes felületen 5-8. 

évfolyamon 

Boros Gábor 
2017 január-

május 

A tanulók 

eredményei érjék 

el az országos 

átlagot 

2. 

A felmérés elvégzése, feldolgozása, 

rögzítése az internetes felületen 5-8. 

évfolyamon 

Csete Ildikó 
2017 január-

május 

A tanulók eredmé-

nyei érjék el az or-

szágos átlagot 

3. 

A felmérés elvégzése, feldolgozása, 

rögzítése az internetes felületen 5-8. 

évfolyamon 

Nemes 

Tamás 

2017 január-

május 

A tanulók eredmé-

nyei érjék el az or-

szágos átlagot 

4. 

A felmérés elvégzése, feldolgozása, 

rögzítése az internetes felületen 5-8. 

évfolyamon 

Tóth János 
2017 január-

május 

A tanulók eredmé- 

nyei érjék el az or-

szágos átlagot 

5. 

A felmérés elvégzése, feldolgozása, 

rögzítése az internetes felületen 5-8. 

évfolyamon 

Wágner 

István 

2017 január-

május 

A tanulók eredmé-

nyei érjék el az or-

szágos átlagot 

 

8. SZAKMAI FELADATOK (A KÖZÖS ÉS A SAJÁT CÉLOKBÓL KÖVETKEZNEK, A 

BELSŐ TAGOLÁS SAJÁT BELÁTÁS SZERINT) 

1 A jogszabályváltozásokkal kapcsolatos feladatok 

 

Az intézményegység dolgozóinak tájékoztatása az őket érintő legfontosabb jogszabályi 

változásokról  

Felelős: Intézményegység vezető 

Résztvevők:az intézményegység dolgozói 

Időpont: 2017. szeptember 15. 

A PSZE és a PÉM és az intézményi önértékelés feladatainak áttekintése  

Felelős: Intézményegység vezető-ÖCS csoport, kijelölt önértékelési munkacsoportok 

Közreműködők: Az intézményegységben dolgozó tanfelügyeleti és minősítő szakértők, ÖCS 

Határidő: 2015. október 30. 

 

2 A KIR-el kapcsolatos feladatok 

 

Az intézményi statisztika pontos, határidős elkészítése 

Felelős: Intézményvezető-helyettesek, iskolatitkár, adatszolgáltató pedagógusok 
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Érintettek: Oktatási intézményegységek vezetői 

Résztvevők: Az intézményegységi megbízottak 

Határidő: 2017. október 15.  

 

3. Dokumentumokkal kapcsolatos feladatok 

 

Az iskolai operatív szakmai dokumentumok elkészítése, a kerettantervekkel és helyi 

tantervekkel való koherenciájuk megteremtése  

Felelős: Intézményegység vezetők, munkaközösség-vezetők, munkacsoportok 

Résztvevők: Pedagógusok 

Határidő: 2017. szeptember 30.  

 

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

Felelős: Intézményegység vezető 

Résztvevők: Intézményegység vezetők, pedagógusok 

Határidő: 2017. szeptember 15.  

 

Munkaköri leírások aktualizálása 

Felelős: intézményegység vezető 

Résztvevők: alkalmazottak 

Határidő: 2017. szeptember30. 

 

4. Intézményi önértékeléssel összefüggő feladatok 

 

Dolgozói kompetencia térkép frissítése 

Felelős: Intézményegység vezető  

Résztvevők: intézményegység vezető helyettesek, ÖCS, pedagógusok 

Határidő: 2017. november 30. 

 

9.Az intézményi éves önértékelés elkészítése 

Felelős: Intézményegység vezető  

Résztvevők: intézményegységi mibi csoport 

Határidő: 2018. június 15. 

 

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

Felelős: mibi csoport vezetője 

Résztvevők: intézményegységi mibi csoport 

Határidő: 2017. 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: 2018. május 30. 
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6.Az IKT használatával kapcsolatos feladatok 

Intézményi IKT adatbázis összeállítása  

Felelős: Intézményegység-vezető 

Résztvevők: munkaközösségek 

Határidő: 2018. április  

 

7.A tehetséggondozással kapcsolatos feladatok 

Tematikus tehetségfejlesztő műhelyek meghirdetése 

Felelős: Intézményegység-vezető  

Résztvevők:, a tehetséggondozó programok, szakkörök, műhelyek pedagógusai 

Határidő: 2017. szeptember 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 

 Helytörténeti vetélkedő 

 

Felelős: munkaközösség vezetők, évfolyamvezetők, megbízott pedagógusok 

Résztvevők: érintett évfolyamon tanító pedagógusok 

Határidő: 2018. 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: 2017. október 31. 

A HH és HHH tanulók nyilvántartásával összefüggő dokumentumok folyamatos vezetése, 

aktualizálása 

Felelős: intézményegység vezető, iskolatitkárok 
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Résztvevők: Az ANK szociális munkása, iskolatitkárok, osztályfőnökök 

Határidő: 2018. június 15. 

A fejlesztést koordináló csoport működtetése 

Felelős: Fejlesztési csoportvezető 

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

csoporttagok 

Határidő: 2018. június 15. 

 

8. A környezettudatos neveléssel kapcsolatos feladatok  

 

A Föld Napjához kapcsolódó rendezvények lebonyolítása 

Felelős: 3. évfolyam 

Résztvevők: pedagógusok 

Határidő: 2018. április 30. 

 

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

pályázat az örökös ÖKO-iskola címre 

Felelős: DÖK- ÖKO-iskolai tagozat-munkaterv szerint  

Határidő: 2018. június 15. 

A Kukkantó program működtetése intézményi jó gyakorlatként 

Felelős: A Pogányi iskola igazgatója 

Résztvevők: Az intézményegység vezetői 

Határidő: 2018. 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: 2017. november 30. 

Országos kompetenciaméréssel összefüggő feladatok koordinálása 

Felelős: felsős igazgatóhelyettes 

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

minden pedagógus 

Határidő: 2018. május 31. 

 

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 

minden pedagógus 

Határidő: 2018. június 15. 

 

Kompetenciamérés eredményei alapján fejlesztési terv készítése, végrehajtása 

Felelős: intézményegység vezető  
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Résztvevők: tantestület 

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

 

Az iskola környezeti nevelési programjának működtetése 

Felelős: Kapornakiné Pauer Ildikó, Balla Ildikó 

Résztvevők: reál munkaközösség tagjai, ofők 

Határidő: 2017. október 30.   

…. 
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8.1. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős határidő 

eredménye

sségi 

mutató 

 

Folyamatban lévő projektek 
    

NTK Élmény-műhely 
Szabó 

Ildikó 

2018. 

06.15 

a pályázati 

kiírás 

szerint 

NTK 
Tehetségígéretek a kémia 

oktatásában 

Borsa 

Jolán 

2018. 

06.15 

a pályázati 

kiírás 

szerint 

Határtalanul 
Felvidéki Országismereti 

program 

Süle 

Zoltán 

2018. 

06.15 

a pályázati 

kiírás 

szerint 

 

Fenntartási időszakban lévő 

projektek 

    

 

Benyújtásra tervezett 

pályázatok 

Határtalanul 2018-19 

HATO

DIK 

ÉVFO

LYAM 

  

 

8.2. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi 

feladatok 

Továbbképzési programot érintő változások: 

a) szakmai továbbképzések Boros Gábor atlétika 

b) szakvizsgát adó képzések Szabó Ágnes tehetségtanár szakvizsga 

c) költség és finanszírozás  
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Beiskolázási programot érintő változások: 

a) szakmai továbbképzések A lehetőségek függvényében, a szakmai kínálatok figyelembe 

vételével 

b) szakvizsgát adó képzések 

c) költség és finanszírozás  

9. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

 

9.1. 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, E-napló,  
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 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. 2015. nov. 21 az érintett szülők 

80%-a részt vesz 

Iskolanyitogató rendezvény felelős 3. 

évfolyam 

2016. január12 50 fő feletti 

érdeklődés 

Bemutató órák alsós igh. 2016. január 

22. 

minden órát 

legalább 10-en 

látogatják meg 

 

9.2. 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 

tartalma 

módja Kapcsolattartó, 

közreműködők 

A helyi 

sajátosságokból 

adódó feladatok 

Óvoda Beiskolázás személyesen, 

telefonon 

dokumentumok 

segítségével 

egyeztetve 

Iskolavezetés 

Metzgerné Sallai 

Zsuzsanna 

a 

megállapodásokat 

figyelembe véve 

2.Sz.Ált.Iskola Bázis 

működtetése 

Ebédeltetési rend 

kialakítása 

Áttanítás 

Közös termek 

Aulai ügyelet 

Közös 

sportprogramok 

személyesen 

megállapodásokon 

keresztül 

Igazgató 

Ig. helyettes 

programfelelősök 

közös 

munkaközösség 

vezetője 

szabályzatok, 

órarendek, 

megállapodások 

készítése 

Gimnázium Felvételi 

előkészítők 

tájékoztató 

dokumentumok, 

Iskolavezetés, 

továbbtanulási- 

egyeztetés a 

gimnáziumba 
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Nyílt nap 

Bemutató órák 

Áttanítások 

Angol két 

tannyelvű közös 

programok 

személyes 

egyeztetés, nyílt 

napok, áttanítások 

beiskolázási 

felelősök 

jelentkezett 

tanulók 

átvételéről 

 

Kollégium 

 

Egészségnevelési 

programok 

részvétel a 

kollégium 

egészségnevelési 

programjaiban, 

terek használata 

 

8-os 

osztályfőnökök 

 

Sportegység Testnevelés órák, 

eszközök 

használata 

Ügyeleti rend 

személyesen Testnevelést 

tanítók 

 

Műv.ház Iskolai 

rendezvények 

helyszíne 

Közös termek 

használata 

éves terv, 

ütemezés alapján, 

rendezvénylapok 

és órarend alapján 

  

Könyvtár Tanórák tartása 

Közös 

foglakozások, 

rendezvények, 

Bölcs Bagoly 

játék 

előzetes 

egyeztetés és 

órarend alapján 

Szaktanárok, 

tanítók 

 

Művészeti 

Iskola 

Közös termek 

használata, 

Áttanítások 

 

tantermek 

használata 

szaktanárok  
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10. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

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 

Beszámoló az 

önértékelési 

munkáról 

foglalkozási 

tervek, tematikus 

tervek, egyéni 

fejlesztési tervek – 

foglalkozási 

naplók, törzslapok, 

KIR és más 

statisztikai 

adatállományok 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményegység 

vezető, helyettesek 

ÖCS, 

munkacsoportok 

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 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

 

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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11. EGYÉB FONTOS MUNKATERVI ADATOK 

VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSA 2017-18. TANÉV 

NAP VEZETŐ METTŐL MEDDIG ÖSSZESEN ÜGYELET 

ODROBINA ZOLTÁN 730 17 9,5 ODROBINA ZOLTÁN 

KAPORNAKINÉ PAUER 

ILDIKÓ 

8 

 

14 

 

6 

 

METZGERNÉ SALLAI 

ZSUZSA NÉ SALLAI 

8 

 

13:40 

5 

5:40 

KAPORNAKINÉ PAUER 

ILDIKÓ 

8 

 

16 

 8 

METZGERNÉ SALLAI 

ZSUZSANNA 

8 

 

17 

 9 

ODROBINA ZOLTÁN 730 16 8,5  

METZGERNÉ SALLAI 

ZSUZSANNA 8 14:20 6:20 

KAPORNAKINÉ PAUER 

ILDIKÓ 

KAPORNAKINÉ PAUER 

ILDIKÓ 8 17 9  

METZGERNÉ SALLAI 

ZSUZSANNA 8 14 6  

KAPORNAKINÉ PAUER 

ILDIKÓ 10 15 5   

ODROBINA ZOLTÁN 730 13 5,5  

ODROBINA ZOLTÁN 730 16 8,5 ODROBINA ZOLTÁN 

METZGERNÉ SALLAI 

ZSUZSANNA 8 13 5  

 KAPORNAKINÉ PAUER 

ILDIKÓ 

9  13  4 
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FEJLESZTÉS a 2017/18-as 

tanévben 
 

  

PEDAGÓGUSOK: OSZTÁLY/BTM-es GYERMEK(EK) ÓRASZÁM: 

Martinovicsné Tóth Zsuzsa 4.a Szamosközi 4.a Ghersin B; Balló, 1 

Szalai Tünde  4.b Györe D.;Tóth L.; Romhányi M. 1 

Kovácsné Jakab Gyöngyi 5.a, Bálint L; Király B. 1 

Komjátiné Michelisz 

Annamária 
5. b Nagy Szabó H.;  5.c Vörös A. 1 

Orcsikné Szalai Valéria 6.b   Váradi,  1 

Őri Gabriella 3.d Németh Zoé; Horváth H. 1 

Dr. Falusiné Török Erika 
5.d Békefi P; Böde N.; Kiss V.                

6.a Hajdu A, Széles M., Nárai M 
2 

Lénárt-Turbók Enikő 
6.c Csille E; 6.d Maszlag; 6.d Kárpáti R, 

Bien A, Gyimesi M.,  
2 

Fülöpné Gyarmati Zsuzsanna 2.d Fenyvesi Bálint 1 

Németh Ildikó 
3.b, Kovács C, Kovács A ;Kapitány Z.                        

6.d  Fehér  B.;Maszlag V 
3 

Balázs Zsuzsanna 7.a Reif Zs.; 7.c Dinya D  2 

Szombathelyiné Páczai 

Katalin 
7.b Gál M;  Gadár P. 1 

Stier Bernadett 5.e Hegedüs B; Löx N; 1 

Török Éva 4.d Szigeti Cs.; 1 

Takács Ildikó 

 8.b Fábri R.; Tóth F.; Toplak M.; Keller 

M; Mikoly B.; 7.d Ivánkovics; Peti 

A.;Tamás L. 

4 

Mihály Judit 

8.d Märcz M; Dravecz; V. 8.a Gubicskó 

P, 8.c Rozán, Csikós;Jászkuti Sz.; 7.c 

Kiss Virág 

3 

Összesen: 53 fő kért fejlesztést 26 
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 SZAKKÖRÖK A 2017/2018-as TANÉVBEN 

sorsz.: PEDAGÓGUS SZAKKÖR ÓRASZÁM: IDŐPONT: 

1. Szalai Tünde Textil 4.b 2   

2. Martinovicsné T. Zsuzsanna Kézműves 1   

3. Kovácsné Jakab Gyöngyi Kukkantó 1   

4. Őri Gabriella Kukkantó 1   

5. Lénárt-Turbók Enikő Mese-Vers 1   

6. 
Fülöpné Gyarmati 

Zsuzsanna 
Korrepetáló, felzárkóztató 

magyar 
1   

7. Hajnal Éva Színes Színpad 2   

8. Dr Falusiné Török Erika Mese- vers, dramatizáló 1   

9. Bali Barbara Tánc és mozgás 4 / D     1   

10. Bali Barbara Tánc és mozgás 6 / D 3   

11. Orcsikné Szalai Valéria MATEKI sima 2   

12. Komjátiné Michelisz Annamária ÖKO szakkör 1   

13. Papp Anita-Lencsés Károly Tánc és mozgás 7 / D 3   

14. Papp Anita-Lencsés Károly Tánc és mozgás 8 / D 4   

15. Szabó Ágnes Könyvtár 3   

16. 
Szombathelyiné Páczai 

Katalain 

Korrepetáló, felzárkóztató 

magyar 
1   

17. Stier Bernadett Mese-vers 1   

18. Szabadi Eszter Korrepetáló matematikából   1   

19. Szabadi Eszter Angol nyelvű vizuális 1   

20. Liszt Antal MATEKI sima 2   

21. VirVirágh Judit Nyelvvizsga előkészítő szakkör 2   

22. Horváth Andrea Német nyelvi szakkör 2   

23. Takács Éva Judit Történelem magyarul 8 / AD 1   

24. Papp Anita Tánc és mozgás 5 / D 2   

25. Dr Papp Judit Tánc és mozgás 5 /D 2   

26. Kovács Gábor Vizuális (Grafika) 5. b 2   

27. Ludván Zsolt kerámia 3.b 2   

28. Soványné Varjas Zsuzsanna Informatika 2   

29. Somosi Ilona Kórus 2   

30. Somosi Ilona Csengettyű 1   

 
Összesen:   51   

     

     

sorsz.: PEDAGÓGUS DÖK ÓRASZÁM: IDŐPONT: 

1. Komjátiné Michelisz Annamária DÖK 1   

2. Jancsula Dezső DÖK 1   

 Összesen:  2  
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 TEHETSÉGGONDOZÁS 2017/2018 

 PEDAGÓGUS: TÉMA: ÓRASZÁM: 

1. Orcsikné Szalai Valéria Matematika MATEKI 1 

2. Szalai Tünde Matematika MATEKI 2 

3. Kerner Rita Matematika. MATEKI 2 

4. Panta Judit Ének-zene: Kiskórus 1 

5. Feketéné Till Ilona Magyar nyelvtan 2 

6. S-né Varjas Zsuzsanna ROBOTIKA 2 

7. Szabó Ildikó ÉlményműhelyKutató diák 3 

8. Erb Józsefné Matematika 1 

9. Moór Marianna Matematika 2 

 Összesen: 16 

    
UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSOK ÓRÁI 

2017/2018 

 

Balassa Réka Gyógypedagógus órái 

Tanulók osztályok óra Nap helyszín 

Horváth Linett 1.d 4. (10 45-) szerda 1.em üveges fejlesztő 

Szilasi Dominik 1.d 5. (11 40-) szerda 1.em üveges fejlesztő 

Hajdu Levente 6.c 6. (12 45-) szerda 1.em üveges fejlesztő 

Harmuth Tamás 5.b  7. (12 30-) szerda 1.em üveges fejlesztő 

 

 

Balikó Henriett gyógypedagógus órái 

Tanulók osztályok óra nap helyszín 

Csille Kinga Alexandra 1.d 4. (10 55-) csütörtök 1.em üveges fejlesztő 

Kárász Cintia 1.d 4. (10 55-) csütörtök 1.em üveges fejlesztő 

Pusztai Levente 1.b 6. (11 45-) csütörtök 1.em üveges fejlesztő 
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PROGRAMNAPTÁR (2017-09-12-i állapot) 

 

SZEPTEMBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. péntek A 2017/2018-as tanév első napja Évnyitó  Intézményvezető, 

8.évfolyam 

2. szombat    

3. vasárna

p 

   

4. hétfő    

5. kedd Tantárgyankénti értékelési rendszerek leadása  

6. szerda Tanácsadó  MK-vezetők, évfolyamok, 

DÖK, KT 

7. csütörtö

k 

Intézményi Munkaterv leadása  ig. 

8. péntek Szervezeti kultúra építése (Siklós-Villányi 

kirándulás) délután 

 Erberling Zsuzsa 

9. szombat    

1

0. 

vasárna

p 

  

1

1. 

hétfő Munkaközösségek munkaterveinek leadása.   

1

2. 

kedd Alkalmazotti értekezlet SZMSZ   

1

3. 

szerda 7. évfolyam eset megbeszélése   

1

4. 

csütörtö

k 

Bolyai matekverseny nevezési határidő, 

Papírgyűjtés DÖK Intézményegységi munkaterv 

leadása, IT 

 Harsányiné 

1

5. 

péntek  

Tanuló város, tanuló régió fesztivál 

 Erberling Zsuzsi, Hermann 

Adrienn 

1

6. 

szombat    

1

7. 

vasárna

p 

   

1

8. 

hétfő Sulirendőr fogadó óra 10-11   
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1

9. 

kedd Tanácsadó Szülői értekezlet alsó tagozat  MK-vezetők, évfolyamok, 

DÖK, KT 

2

0. 

szerda Erdei iskola 5.D. Heidecker H.- Hermann A. 

2

1. 

csütörtö

k 

   

2

2. 

péntek    

2

3. 

szombat    

2

4. 

vasárna

p 

   

2

5. 

hétfő Szülői értekezletek felső tagozat   

2

6. 

kedd 8. évfolyamon tanítók megbeszélése 

Erdei Iskola 5.e 

 8. évfolyam+ tanító tanárok 

Moór M.- Erberling Zs. 

2

7. 

szerda Erdei Iskola 5.a. 

a 3. évfolyamon tanítók gyűlése 

 

Farkas Cs.- Nemes T. 

3. évfolyam 

2

8. 

csütörtö

k 

Erdei Iskola 6.a  Süle Z.- Kovács G. 

2

9. 

péntek 1.évfolyam kirándulás Projektnap-Ősz 

Részvétel a Kutatók Éjszakáján (8.c, b)  Népmese 

Napja 

1. évfolyam 

Takács Éva, Borsa Jolán 

3

0. 

szombat Európai Madármegfigyelő Nap Sumony Hermann Adrienn 
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OKTÓBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. vasárna

p 

KIR STAT nyílik 

Bolyai Anyanyelvi Verseny nevezési határidő 

Feketéné Till Ilona 

2. hétfő Táncos bemutatók az óvodások bevonásával 

Erdei Iskola 6. b 

 Bali Barbara 

Balogh A.-Tóth J. 

3. kedd Tanácsadó  MK-vezetők, évfolyamok, 

DÖK, KT 

4. szerda Táncos bemutatók az óvodások bevonásával  

5. csütörtö

k 

október 6.  8. évfolyam 

6. péntek    

7. szombat    

8. vasárna

p 

   

9. hétfő Szülői Szervezet Ülése   

1

0. 

kedd A DIFER mérésekben résztvevő gyermekek 

körének felmérése 

  

1

1. 

szerda    

1

2. 

csütörtö

k 

   

1

3. 

péntek Bolyai csapatverseny (14.30-15.30) 3-8. osztály 

Német kétnapos tanulmányi kirándulás 

felsősöknek  

7.évf. megbeszélése 

 Harsányiné, Moór M. 

Péter Á-Pauska B. 

 

7.évf. 

1

4. 

szombat    

1

5. 

vasárna

p 

KIR STAT határidő  

1

6. 

hétfő    

1

7. 

kedd Tanácsadó  MK-vezetők, évfolyamok, 

DÖK, KT 

1

8. 

szerda    

1

9. 

csütörtö

k 

Erdei Iskola 6.c 

Leőwey labor.gyak. 8. évf.-os csoportok  

 Ludván Zs.- Odrobina Z. 
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(1.cs. fizika-biológia; 2.csop.kémia-fizika) Borsa J. -  Gyarmati I.- Szabó 

Ildikó 

2

0. 

péntek Erdei Iskola 6.d Boros G.. - Csete I. 

2

1. 

szombat    

2

2. 

vasárna

p 

  

2

3. 

hétfő Nemzeti ünnep  

2

4. 

kedd Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny házi fordulója 

MÚZEUMI KEDD   5. a, 5. c 

 Till Ilona, 3. és 4. évf. tanítói 

ofők. 

2

5. 

szerda Erdei Iskola 5.b Jancsula D.- Wágner I. 

2

6. 

csütörtö

k 

Halloween a 4. évfolyamnak 

 

Erdei Iskola 5.c 

 Czigler Edina, Földesi 

Emese, Nagy Gabi 

Páncélné - Nemes T. 

2

7. 

péntek Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

DIFER létszám jelentése  

 

  

2

8. 

szombat    

2

9. 

vasárna

p 

  

3

0. 

hétfő Őszi szünet  

3

1. 

kedd Őszi szünet  

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos 

tanulókat a felvételi eljárás rendjéről 
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NOVEMBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. szerda Mindenszentek   

2. csütörtö

k 

Őszi szünet 

 

  

3. péntek Őszi szünet   

4. szombat    

5. vasárna

p 

   

6. hétfő Őszi szünet utáni első tanítási nap   

7. kedd Tanácsadó, Pályaorientációs nap MK-vezetők, évfolyamok, 

DÖK, KT 

8. szerda    

9. csütörtö

k 

Városnéző séta versenyfelkészítő  Odrobina-Jancsula 

1

0. 

péntek Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei forduló Till Ilona, 3. és 4. évf. tanítói  

1

1. 

szombat    

1

2. 

vasárna

p 

   

1

3. 

hétfő Szervezetfejlesztési Tréning Vezetők,  Évfolyamvezetők, 

munkaközösségek vezetői, 

DÖK-vezetők 

1

4. 

kedd Múzeumi kedd 5.e, 5.b, 5.d ofők, szaktanárok 

1

5. 

szerda Műveltségi vetélkedő (római kori Pécs?)  Humán mk. 

1

6. 

csütörtö

k 

   

1

7. 

péntek   

1

8. 

szombat Szekszárdi-dombság kirándulás   Humán mk. 

1

9. 

vasárna

p 

   

2

0. 

hétfő Őszi nevelési értekezlet    
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2

1. 

kedd Zrínyi matekverseny nevezési határidő 

Tanácsadó Pályaválasztási szülői 

 Németh Ildikó alsóban 

Szabó László felsőben 8. évf 

2

2. 

szerda SNI-s, BTM-es tanulók szépíró versenye  Komjátiné Michelisz 

Annamária, érintett tanítók  

2

3. 

csütörtö

k 

Thanksgiving a 7-8. évf. angolosainak  Disztlné, Takács Éva, 

Heidecker Hajni, Elter Rita  

2

4. 

péntek Kompetenciamérés, nyelvi mérésekkel 

kapcsolatos adatok szolgáltatása az OH-nak 

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási 

verseny iskolai forduló 

Német házi szépkiejtési verseny 

  

 

Till Ilona; 4. évf. tanítói 

 

Pauska Bea, Horváth Andrea 

2

5. 

szombat    

2

6. 

vasárna

p 

   

2

7. 

hétfő Fogadó órák   

2

8. 

kedd 6. évfolyam esetmegbeszélés   

2

9. 

szerda DIFER mérések befejezése   

3

0. 

csütörtö

k 
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DECEMBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. péntek A DIFER mérések elvégzésének határideje Az általános iskolák igazgatói 

2. szombat   

3. vasárna

p 

  

4. hétfő   

5. kedd Tanácsadó  

6. szerda DÖK Mikulás DÖK 

7. csütörtö

k 

  

8. péntek A 8. osztályos tanulók jelentkezése a központi 

írásbeli felvételi vizsgára 

 

9. szombat   

1

0. 

vasárna

p 

  

1

1. 

hétfő Felsős angol szépkiejtési (isk.) verseny Balogh Andrea 

1

2. 

kedd   

1

3. 

szerda   

1

4. 

csütörtö

k 

Kiskórus Adventi koncert Árkád,  Panta Judit 

1

5. 

péntek  Luca-napi vásár  

1

6. 

szombat   

1

7. 

vasárna

p 

  

1

8. 

hétfő Tehetség ígéretek a kémia birodalmában 

bemutató foglalkozások osztályok részére 

 

Borsa Jolán 

1

9. 

kedd   

2

0. 

szerda Karácsonyi koncert Somosi Ili 
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2

1. 

csütörtö

k 

Carol Singing Takács Éva 

2

2. 

péntek Téli szünet előtti utolsó tanítási nap Tanári 

Karácsony 

Szervezeti kultúra fejl. csop. 

2

3. 

szombat   

2

4. 

vasárna

p 

  

2

5. 

hétfő Téli szünet  

2

6. 

kedd Téli szünet  

2

7. 

szerda Téli szünet  

2

8. 

csütörtö

k 

Téli szünet  

2

9. 

péntek Téli szünet  

3

0. 

szombat   

3

1. 

vasárna

p 
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JANUÁR 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. hétfő Újév  

2. kedd Téli szünet  

3. szerda Téli szünet utáni első tanítási nap  

4. csütörtö

k 

Osztályozó vizsgák ig-h-k 

5. péntek   

6. szombat   

7. vasárna

p 

  

8. hétfő   

9. kedd NETFIT mérések kezdete Tanácsadó testnevelők, rendszergazdák 

1

0. 

szerda   

1

1. 

csütörtö

k 

Német versmondó verseny házi fordulója Németesek 

1

2. 

péntek Iskolanyitogató 3. évf. 

1

3. 

szombat   

1

4. 

vasárna

p 

  

1

5. 

hétfő Kémia Háziverseny Borsa Jolán 

1

6. 

kedd   

1

7. 

szerda   

1

8. 

csütörtö

k 

  

1

9. 

péntek   

2

0. 

szombat Központi gimnáziumi írásbeli felvételi vizsgák 

általános iskolásoknak 

 

2

1. 

vasárna

p 
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2

2. 

hétfő Nyílt nap leendő elsősöknek  Felkért kollégák 

2

3. 

kedd    

2

4. 

szerda    

2

5. 

csütörtö

k 

   

2

6. 

péntek Első félév vége 

Nevelőtestületi értekezlet (+15 nap) 

Pótló központi gimnáziumi írásbeli felvételi 

vizsgák általános iskolásoknak 

  

2

7. 

szombat    

2

8. 

vasárna

p 

   

2

9. 

hétfő Osztályozó értekezlet   

3

0. 

kedd felvételi lapok nyomtatása   

3

1.  

szerda   
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FEBRUÁR 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. csütörtö

k 

   

2. péntek Félévi értesítők kiadása   

3. szombat    

4. vasárna

p 

   

5. hétfő Szülői értekezletek   

6. kedd Szülői értekezletek   

7. szerda    

8. csütörtö

k 

Leőwey labor 7.évf. (kémia-biológia)  Kapornakiné - Moór M. - 

Gyarmati I. 

9. péntek Öltözz pirosba! Közös ének az Agórán. (A pontos 

dátum még kérdéses.) Farsang ? Hangosítás kell 

Művház Felszerelése 

 Odrobina Brigitta- Somosi 

Ilona 

1

0. 

szombat    

1

1. 

vasárna

p 

   

1

2. 

hétfő  

FÉLÉVI NEVELÉSI ÉRTEKEZLET 

  

1

3. 

kedd Országos három fordulós olvasási verseny 

indulása kb.időpont 

 3. és 4. évf. tanítói 

1

4. 

szerda Kalmár matematika verseny nevezés  Páncél Ági 

1

5. 

csütörtö

k 

   

1

6. 

péntek Zrínyi matematika verseny 14.00  Németh Ildikó, matekos 

kollégák 6. évf. 

1

7. 

szombat    

1

8. 

vasárna

p 

   

1

9. 

hétfő Általános iskolai diákok felvételi jelentkezési 

lapjainak továbbítása 

4. évfolyam - Picur szépkiejtési verseny 

 

 Balázs Zsuzsanna, Till Ilona, 

és a 4. évf. tanítói 

2

0. 

kedd    
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2

1. 

szerda Városi kémia verseny  Borsa Jolán 

2

2. 

csütörtö

k 

Középfokú szóbeli felvételi vizsgák kezdete 

(március 13-ig) 

  

2

3. 

péntek Diktatúrák áldozatainak emléknapja  Humán mk. 

2

4. 

szombat    

2

5. 

vasárna

p 

   

2

6. 

hétfő     

2

7. 

kedd     

2

8. 

szerda Orchidea Pangea házi verseny 3-4. osztály Harsányiné-Szabadi Eszter 

MÁRCIUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. csütörtö

k 

   

2. péntek Bánki matekverseny nevezési határidő  Kovácsné J. Gyöngyi 

alsóban, Borsa Jolán 

3. szombat    

4. vasárna

p 

   

5. hétfő Fogadó órák 

A “JÉG HÁTÁN IS” Túlélő témahét 

 Igazgatók 

Munkaközösségek 

6. kedd   

7. szerda 2. évfolyam matek házi verseny Drexlerné K. Zsuzsanna 

8. csütörtö

k 

   

9. péntek    

1

0. 

szombat Munkanap (március 16. pihenőnap)   

1

1. 

vasárna

p 

   

1

2. 

hétfő    
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1

3. 

kedd    

1

4. 

szerda március 15-i ünnepség  5.évf. 

1

5. 

csütörtö

k 

Nemzeti ünnep   

1

6. 

péntek Pihenőnap (március 10. munkanap)    

1

7. 

szombat    

1

8. 

vasárna

p 

   

1

9. 

hétfő    

2

0. 

kedd    

2

1. 

szerda A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az 

általános iskolában 

  

2

2. 

csütörtö

k 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az 

általános iskolában 

2. évfolyam - kompetencia alapú szövegértés 

verseny 

3. évfolyam - anyanyelvi verseny 

  

 

Till Ilona, alsós magyar mnk. 

2

3. 

péntek    

2

4. 

szombat    

2

5. 

vasárna

p 

   

2

6. 

hétfő    

2

7. 

kedd    

2

8. 

szerda Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

Megyei Német Népdaléneklési Verseny 

 Színházterem Technika kell! 

2

9. 

csütörtö

k 

Tavaszi szünet   

3

0. 

péntek Tavaszi szünet  

3

1. 

szombat   
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ÁPRILIS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. vasárna

p 

Húsvét   

2. hétfő Húsvét 

Tavaszi szünet 

  

3. kedd Tavaszi szünet   

4. szerda Tanítás nélküli munkanap Intézményi önértékelés   

5. csütörtö

k 

Bánki matematika verseny  Kovácsné J. Gyöngyi, 

matekosok Borsa J. 

6. péntek   

7. szombat Gimnázium OH-nak megküldi az ideiglenes 

felvételi  

  

8. vasárna

p 

   

9. hétfő Digitális témahét Költészet napja főpróba  

Fogadó órák 

  

1

0. 

kedd    

1

1. 

szerda Városi vers-és prózamondó verseny TVT (kb. 

időpont) költészet napja  

 Till Ilona, magyaros tanítók  

Humán mk. + 4. évf.??? 

1

2. 

csütörtö

k 

Benedek Elek népmesemondó verseny (kb. 

időpont) 

 Till Ilona, magyaros tanítók 

1

3. 

péntek    

1

4. 

szombat    

1

5. 

vasárna

p 

   

1

6. 

hétfő A holokauszt áldozatai emléknapja   felsős osztályfőnökök 

1

7. 

kedd    

1

8. 

szerda    

1

9. 

csütörtö

k 
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2

0. 

péntek Egyeztetett felvételi jegyzék   

2

1. 

szombat Munkanap (április 30. pihenőnap) 

, Tettye Tavaszi nevelési értekezlet 

  

Öko 

2

2. 

vasárna

p 

   

2

3. 

hétfő Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét 

Föld napja 

  

2

4. 

kedd Apáczai vetélkedő   Humán mk. 

2

5. 

szerda    

2

6. 

csütörtö

k 

   

2

7. 

péntek Gimnázium megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 

Szóbeli vizsga a 7. évfolyam valamennyi 

tanulójának angolból és németből 

  

 

Elter Rita, Disztl Gabi 

2

8. 

szombat    

2

9. 

vasárna

p 

   

3

0. 

hétfő Pihenőnap (április 21. munkanap)   
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MÁJUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. kedd A munka ünnepe   

2. szerda    

3. csütörtö

k 

   

4. péntek Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamon 

Írásbeli érettségi vizsgák kezdete 

  

5. szombat    

6. vasárnap    

7. hétfő Tehetség ígéretek a kémia birodalmában 

bemutató foglalkozások osztályok részére Szülői 

értekezletek 

  

 

Borsa Jolán 

8. kedd Szülői értekezletek 

 

  

9. szerda    

1

0. 

csütörtö

k 

   

1

1. 

péntek    

1

2. 

szombat    

1

3. 

vasárnap    

1

4. 

hétfő Szülői Szervezet ülése   

1

5. 

kedd Anyanyelv csavar vetélkedő 8. évf..  Humán mk. 

1

6. 

szerda Nyelvi mérés   

1

7. 

csütörtö

k 

   

1

8. 

péntek    

1

9. 

szombat    
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2

0. 

vasárnap    

2

1. 

hétfő Német tanulmányi kirándulás alsósoknak   

2

2. 

kedd 8. évfolyamon tanítók megbeszélése  8. évfolyam+ tanító tanárok 

2

3. 

szerda Kompetenciamérés   

2

4. 

csütörtö

k 

MATEKI találkozó  Alsós matek szakkörösök 

2

5. 

péntek Pedagógusnap   

2

6. 

szombat    

2

7. 

vasárnap Gyereknap   

2

8. 

hétfő 8, évfolyamom osztály fotók készítése 6. órában  8. évfolyam 

2

9. 

kedd ANK sport díjkiosztó 11:00-12:00 Színnházterem   

3

0. 

szerda Célnyelvi mérés (6., 8., 10. évfolyam)   

3

1. 

csütörtö

k 

Énekel az iskola (felsős) Főpróba  
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JÚNIUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. péntek Osztályozó vizsgák kezdete   

2. szombat    

3. vasárna

p 

   

4. hétfő Nemzeti emlékezés napja 7.-8. évf. 

Tehetség ígéretek a kémia birodalmában 

kirándulás 

 Humán mk. 

Borsa Jolán, Erberling 

Zsuzsanna 

5. kedd Tehetség ígéretek a kémia birodalmában 

kirándulás 

 Borsa Jolán, Erberling 

Zsuzsanna 

6. szerda Énekel az iskola (alsós) főpróba   

7. csütörtö

k 

Énekel az iskola (felsős) 

 

  

8. péntek Alsós angol szépkiejtési verseny (isk.) 

Tanulmányi kirándulások 

 Nagy Gabi, Spiesz Ágnes, Dr. 

Vinczéné 

9. szombat    

1

0. 

vasárna

p 

   

1

1. 

hétfő Szervezeti kultúra fejlesztése  

1

2. 

kedd Robotika bemutató 

 

 Soványné Varjas Zsuzsanna 

1

3. 

szerda    

1

4. 

csütörtö

k 

Énekel az iskola (alsós) 

Ballagási főpróba 6. órában 

  

7-8. évfolyam 

1

5. 

péntek Utolsó tanítási nap (a tanítási napok száma: 180) 

 

  

1

6. 

szombat Ballagás 9 óra   

1

7. 

vasárna

p 

   

1

8. 

hétfő Tanévzáró 9 óra   

1

9. 

kedd    
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2

0. 

szerda    

2

1. 

csütörtö

k 

  

2

2. 

péntek Beiratkozás kezdete a középfokú iskolákba    

2

3. 

szombat    

2

4. 

vasárna

p 

Beiratkozás vége a középfokú iskolákba   

2

5. 

hétfő Tanévzáró értekezlet  ig. 

2

6. 

kedd    

2

7. 

szerda    

2

8. 

csütörtö

k 

   

2

9. 

péntek   

3

0. 

szombat   
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JÚLIUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. vasárna

p 

   

2. hétfő    

3. kedd    

4. szerda    

5. csütörtö

k 

   

6. péntek   

7. szombat   

8. vasárna

p 

  

9. hétfő   

1

0. 

kedd   

1

1. 

szerda   

1

2. 

csütörtö

k 

  

1

3. 

péntek   

1

4. 

szombat   

1

5. 

vasárna

p 

  

1

6. 

hétfő   

1

7. 

kedd   

1

8. 

szerda   

1

9. 

csütörtö

k 

  

2

0. 

péntek   
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2

1. 

szombat   

2

2. 

vasárna

p 

  

2

3. 

hétfő   

2

4. 

kedd   

2

5. 

szerda   

2

6. 

csütörtö

k 

  

2

7. 

péntek   

2

8. 

szombat   

2

9. 

vasárna

p 

  

3

0. 

hétfő   

3

1. 

kedd   

 

 



 

 

 

AUGUSZTUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. szerda    

2. csütörtö

k 

   

3. péntek    

4. szombat    

5. vasárna

p 

   

6. hétfő   

7. kedd   

8. szerda   

9. csütörtö

k 

  

1

0. 

péntek   

1

1. 

szombat   

1

2. 

vasárna

p 

  

1

3. 

hétfő   

1

4. 

kedd   

1

5. 

szerda   

1

6. 

csütörtö

k 

  

1

7. 

péntek   

1

8. 

szombat   

1

9. 

vasárna

p 

  

2

0. 

hétfő   

2

1. 

kedd   
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2

2. 

szerda   

2

3. 

csütörtö

k 

Pótvizsgák és osztályozó vizsgák. 9:00  

2

4. 

péntek Pótvizsgák és osztályozó vizsgák. 9:00  

2

5. 

szombat   

2

6. 

vasárna

p 

  

2

7. 

hétfő   

2

8. 

kedd   

2

9. 

szerda   

3

0. 

csütörtö

k 

  

3

1. 

péntek   

+ 
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12. MELLÉKLETEK  

1. MUNKATERV ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG2017/2018  

2. ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE  

3. MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG 2017-2018.  

4. MUNKATERV HUMÁN MUNKAKÖZÖSÉG 2017/2018-as TANÉV  

5. MŰVÉSZETI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE  

6. A NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2017/18-OS TANÉVRE  

A német tantárgycsoport éves munkaterve a 2017/18-es tanévre  

7. ÖKOISKOLAI PROGRAMTERV ÉS MUNKATERV  

Az ügyelet helye HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

D-i kapu                                             

(7.55-ig !!! -aki a 2. em-en ügyel )                              

és                              
8.55 -től   2. em.

Balogh Andrea Somosi Ilona Czigler Edina
Virágh Judit  /  

**Spiesz Ágnes
Nagy Gabriella

É-i kapu, nyaktag                                

(7.55-ig!!! -aki a 2. emeleten ügyel)                      

és                               
8.55 -től  2. em.             

Földesiné Csépán 

Emese

Dr Vincze Áronné    

/      **Takács Éva

Szatoriné Vörös 

Ágota

Süle Zoltán      /            

**Erb Józsefné
Jancsula Dezső

Ny-i kapu, nyaktag,                    

és agóra
Pauska Zsoltné

Soványné Varjas 

Zsuzsanna

Erberling 

Zsuzsanna

Disztlné Szita 

Gabriella
Borsa Jolán

Páncélné Kovács 

Ágnes
Hermann Adrienn Moór Marianna Elter Rita Szabó László

Heidecker Hajnalka Nagy Zsanett Kovács Gábor Gyarmati Ida

Erberling Zs.* Kovács 

G.*, Süle Z.*,Szabó 

Ildikó*

Aula Horváth Andrea 6. Szabó Ildikó Ludván Zsolt 6.

Sport öltözők és folyósó 1. 2. 3. 4. 5.

                              Felső tagozaton tanító kollégák ügyeleti beosztása                                                                      

(7.30-12.45)

 előadói sor és agóra

Reggel !!! 7.30-tól - 7.50-ig: A D-i kapunál és a Ny-i Kapunál ügyelők kivételével  kérünk MINDEN 

ÜGYELETES KOLLÉGA  az udvaron ügyeljen!!!                                                                                                                                                                 

*-gal jelölt kollégák az órarendjükkel összhangban beszéljék meg egymás között az ügyeletet!                                                                              

**-gal jelölt kollégák reggeli ügyelete a megbeszéltek szerinti napon történik.                                                  
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8. Testnevelés Munkaközösség Munkaterve  

9. Önértékelési Terv  

10.  DÖK munkaterve 
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Pécsi Apáczai Csere János  

Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,  

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

 

A 2. sz. Általános Iskola 

MUNKATERVE 

a 2017/2018. tanévre 

 

 

 

 

Pécs, 2017. szeptember 12. 

 

 

 

 

Összeállította: Medgyesi Antal 

intézményegység-vezető 
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1. Az intényegység tanulói adatai (2017. szeptember) 

osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-

tási 

zavarok-

kal küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-

ban részt 

vevő 

tanulók 

létszáma 

1.e 19 4 0 0 1 0 19 

1.f. 20 3 0 0 1 0 20 

2.e 19 4 0 0 1 2 19 

2.f 27 0 1 0 2 1 27 

3.e 26 3 3 0 6 1 26 

3.f 30 2 0 0 1 0 30 

4.e 24 3 3 0 1 1 24 

4.f 26 4 2 0 3 1 26 

5.f 29 4 0 1 2 0 0 

5.g 31 5 3 0 1 1 0 

6.e 24 2 2 0 2 0 0 

6.f 25 1 3 1 3 1 0 

7.e 28 0 3 0 1 1 0 

7.f 28 1 3 1 3 0 0 

8.e 25 1 4 1 0 0 0 

8.f 24 3 5 0 1 1 0 

Összesen 405 40 32 4 29 10 191 

 

Csoportok száma összesen: osztálycsoportok száma:16, tanulószoba: 2 csoport. 
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Magántanulók száma: 4 fő 

A tanévben 1-8. évfolyamon minden tanuló ingyenes tankönyvre jogosult.  

SNI tanulók száma és aránya: 40 fő,  10 % 

Az étkezők száma 306 fő, ebből az ingyenesen étkező száma: 159 fő, mely az összes étkező 52 %-a, az 

50 %-os kedvezményben részesülők száma: 61 fő mely az összes étkező 20 %-a, teljes árat fizetők 

száma: 86 fő, mely az összes étkező 28%-a. 

 

13. VEZETŐK HETI ÜGYELETI RENDJE 

 Medgyesi Antal 

igazgató 

Tihanyiné Éliás Mária 

igazgatóhelyettes 

Hétfő 7:30-14:00 10.30-17.00 

Kedd 10:30-17:00 7.30-13.00 

Szerda 7:30-14:00 10.00-17.00 

Csütörtök 7:30-14:00 10.30-17.00 

Péntek 10:30-17:00 7.30-14.00 

 

 

2. A TANÉV HELYI RENDJE  

2.1. 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 
eredményességi 

mutató 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja (október 

6.) osztályfőnökök 
október 6.  

2. 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 23.) 

Török György, Mérei 

György 
október 20.  

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) történelem tanárok 
február 26.  
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

4. 
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 15.) 

Fürdős Katalin,  

március 

14. 

színháztere

m 

 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) történelem tanárok 
április 16.  

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 

történelem tanárok, 

oszályfőnökök 
június 4.  

 

 

2.2. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

2. Őszváró 
alsós 

munkaközösségek 
október 4.  

4. Luca napja  
alsós 

munkaközösségek 

 december 

12. 
 

5. Mikulás Friss Hajnalka dec. 6.  

6 Karácsonyi Gála 
Fürdős Katalin, Friss 

Hajnalka 
dec.19.   

8. 
Magyar Kultúra Napja - Szaval a 

nemzet 
Török György jan. 22.  

9. Anyanyelv Napja Török György febr. 21.  

10. Költészet Napja Fürdős Katalin ápr.11.  

 

2.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. A zene világnapja Friss Hajnalka október 2.  
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

2. Szüreti mulatság Kisbáró Emese október 14.  

3. Halloween 
dr. Bodroginé Farkas 

Piroska 
november  

4. Rotary advent Friss Hajnalka dec. 20.  

5 Farsang 
Friss Hajnalka, 

Fürdős Katalin 
február 12.  

6 Szülők-nevelők bálja Kisbáró Emese február  

7. Bemutatkozik a 2-es iskola 
Fürdős Katalin, Friss 

Hajnalka 
június  

8. Suliváró 
alsós 

munkaközösségek 

november-

április 
 

2.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2017. no-

vember 17. 
nevelőtestületi értekezlet - önértékelés 

intézményegység-

vezető 
 

2018. február 

12. 

félévi értekezlet/ féléves munka értékelése, a 

második félév kiemelt feladatai, intézményi 

önértékelés 

intézményegység-

vezető 
 

2018. 

március 26. 
nevelőtestületi értekezlet  

intézményegység-

vezető 
 

 

2.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2017. 09. 06-

14. 
szülői értekezletek - alsó tagozat igazgató-helyettes  

2017. 09. 11-

14. 
szülői értekezletek – felső tagozat igazgató-helyettes  
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2018. 01. 29-

02. 08. 
szülői értekezletek igazgató-helyettes  

2017. 11. 20. fogadóórák – felső tagozat szaktanárok  

2018. 04. 23. fogadóórák - felső tagozat szaktanárok  

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

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2017. decem-

ber 13. 
Nyílt nap az 1-8. osztályok szülői számára Medgyesi Antal  

2017. decem-

ber 13. 
Nyílt nap a leendő elsősök szülei számára Medgyesi Antal  

2018. 

március 7. 
Nyílt nap a leendő elsősök szülei számára Medgyesi Antal  

2.7. Tervezett mérések és vizsgák  

2.7.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a  tanulókat 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

szorobán 2. 
Nagyváradi 

Zsuzsanna 
április közepe 

Kyú vizsga 2.,3. 
Gábor Erzsébet, 

Albrecht Ágnes 
március eleje 

SNI Szépíró verseny 1-8. Hartmann Zsanett  

Mozgásjavító Kupa 1-4. Stier Lászlóné  

Kertvárosi iskolák 2. 

oszt. tanulóinak 

matematika versenye 

2. 

Albrecht Ágnes, 

Nagyváradi 

Zsuzsanna 
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Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Bendegúz 

tehetséggondozó 

verseny 

3. 
Nagyváradi 

Zsuzsanna 
 

Könyvtár átal 

szervezett „Bölcs 

bagoly” játékon való 

részvétel  

alsó tagozat tanítók  

Úszóverseny a két 

általános isolának 
alsó, felső tagozat testnevelő tanártok  

ANK FUTÁS alsó, felső tagozat osztályfőnökök  

EGYEDÜL IS 

KÖZLEKEDEM - 

RAJZPÁLYÁZAT 

alsó tagozat rajztanárok március 

Mesemondó verseny 

( Benedek Elek 

regionális mesemondó 

verseny) 

3-4.  Stier Lászlóné  

Orchidea Pangea 4-8. évfolyam matematika tanárok  

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

tanulmányok 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) 

 

2.7.2. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

 

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

(mellékletek) szólnak. 

Kiemelt mérések: 
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i) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök 

segítségével 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 

 

j) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: 1. évf. osztályfőnökei 

 

k) Országos mérés a 6. és 8. évfolyamokon 

Határidő: 2018. május 30. 

Felelős: Tihanyiné Éliás Mária igazgatóhelyettes 

 

2.7.3.  A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Ingafutás 

dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2018. január 

22- 2018. 

április 30. 

 

2. Kézi szorítóerő mérés 

dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2018. január 

22- 2018. 

április 30. 

 

3. Helyből távolugrás teszt 

dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2018. január 

22- 2018. 

április 30. 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

4. Ütemezett hasizom teszt 

dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2018. január 

22- 2018. 

április 30. 

 

5. Ütemezett fekvőtámasz teszt 

dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2018. január 

22- 2018. 

április 30. 

 

6. Törzsemelés teszt 

dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2018. január 

22- 2018. 

április 30. 

 

7. Hajlékonysági teszt 

dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2018. január 

22- 2018. 

április 30. 

 

8. 

a./ Testtömeg mérése 

b./Testmagasság mérése 

c./tstzsírszázalék mérése 

dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska, 

Gaál Tamás, 

Garai Dénes 

2018. január 

22- 2018. 

április 30. 

 

3. SZAKMAI FELADATOK  

4.1 A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 

Határidő: Feladat: Felelős: Résztvevők: 

folyamatos Városi és helyi továbbképzéseken, konferenciákon 

való részvétel 
pedagógusok pedagógusok 
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folyamatos Városi és helyi versenyeken való részvétel pedagógusok tanulók 

folyamatos Olvasóvá nevelés, könyvtári órák szervezése, fonotéka 

használata 
Fürdős Katalin, 

Szakács Judit, 

Török György 

pedagógusok, 

tanulók 

december Karácsonyi gála, tehetségeink bemutatkozása Fürdős Katalin, 

tanárok, tanítók 

szereplők, szülők, 

tanárok, tanítók, 

tanulók 

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

Farkas Piroska, 

Elter Rita, 

Nagy Erzsébet 

szereplők 

folyamatos Szorobán területi versenyre és kyú vizsgára való 

felkészülés, országos versenyre készülés 

felsős reálmk., 

Gábor 

Erzsébet, 

Albrecht 

Ágnes  

tanítók, tanulók 

 

április Kertvárosi iskolák 2. osztályos tanulóinak 

matematika versenye 

Gábor Erzsébet tanítók, tanulók 

folyamatos Szakköri foglalkozások tehetséges tanulóknak: 

kórus, színjátszó, szorobán, rajz, matematika 

tanítók, tanárok tanulók 

folyamatos Bendegúz tehetséggondozó játékos tudásverseny  tanítók tanulók 

április 11. Költészet napi versmondó verseny- alsó tagozat Szakács Judit 

Török György 

Fürdős Katalin 

tanulók 

folyamatos Sportfoglalkozások: úszás, asztalitenisz, 

kosárlabda, futball, floor-ball 

 versenyeken való részvétel, versenyek 

szervezése 

Garai Dénes, 

dr. Fábiánné 

Várhelyi 

Piroska, Gaál 

Tamás 

pedagógusok, 

tanulók 

folyamatos Városismereti vetélkedők osztályfőnökök

, szaktanárok 

tanulók 

folyamatos Sportág bemutatókon való részvétel  pedagógusok, 

testnevelők 

tanulók 

folyamatos Felkészülés az Apáczai Matematika Versenybe 

(7-8 osztályos tanulók) 

Felsős reálmk. 

Kulcsárné 

Hajmási Ilona 

7-8. oszt. tanulók 

folyamatos A Könyvtár által szervezett Bölcs bagoly játékon 

való részvétel 

alsós tanítók, 

magyarosok 

alsó tagozaton 

folyamatos Múzeumi foglalkozások a hon – és népismeret 

körében 

Török György 5-6. oszt. tanulók 

folyamatos Nyelvvizsgára való felkészítés Dr. Bodroginé 

Farkas Piroska 

Felsős tanulók 

folyamatos Színjátszó fesztiválra való felkészítés Fürdős Katalin Színjátszó csoport 

január Anyanyelvi vetélkedő Felsős 

magyartanárok 

felsősök 

folyamatos Mozgásjavító kupán való részvétel Stier Lászlóné, 

Détári Zita 

Mozgáskorlátozott 

tanulók 

május Számolási verseny alsó tagozaton 

évfolyamonként 

Gábor Erzsébet Tanítók, tanulók 

június Bemutatkozik a 2-es iskola – év végi gálaműsor Fürdős Katalin, 

tanárok, tanítók 

szereplők, szülők,  

tanulók 
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4.2. A kompetencia alapú oktatással összefüggő teendők, az IKT eszközök tanórai használatának bővítése 

Határidő: Feladat: Felelős: 
Résztvevő

k: 

 

folyamatos 

Felzárkóztató, fejlesztő munka hatékonyabbá tétele, 

egyéni- és kiscsoportos fejlesztési tervek kidolgozása  

A tantárgyi értékelés és minősítés alól felmentett 

tanulók szöveges értékelése 

fejlesztő 

pedagógus, 

szakmai 

munkaközösség-

vezetők, szaktaná-

rok, 

tanítók, igh. 

tanulók,  

tanítók,  

szaktanáro

k 

folyamatos Csoportbontás matematikából 5-8. évf., kooperatív 

foglalkozás, – a tananyag tartalmának módosulása, 

feldolgozása új, a tanulók cselekedtetésére irányuló 

módszerekkel 

matematika és 

anyanyelv szakos 

tanárok 

5. 6. és 7. 

8. 

évfolyam 

folyamatos Tevékenységközpontú pedagógiai módszerek 

alkalmazása, IKT eszközök használatának bővítése 

szakmai 

munkaközösség-

vezetők 

tantestület 

folyamatos Felkészülés a májusi kompetenciamérésre minden 

tantárgy keretében  

munkaközösség 

vezetők 

iskolavezetés 

tantestület 

tanulók 

február 2014-15. évi országos kompetencia-mérések és a 2015. 

évi idegen nyelvi mérések tapasztalatainak elemzése, 

tanulói nyomkövetés 

6 –8. évfolyam 

feladatainak 

értékelése: 

Pintér László 

int.vez. helyettes 

Tihanyiné Éliás 

Mária, humán-, 

reál-, és idegen 

nyelvi 

munkaközösségek 

tantestület 

tanulók  

május  Országos anyanyelvi és matematikai alapkészségek, 

idegen nyelvi kompetenciák mérése a 6-8. 

évfolyamokon 

Tihanyiné Éliás 

Mária, 

munkaközösség- 

vezetők 

tanítók,  

tanárok 

 

4.3. Környezettudatos nevelés – Örökös ÖKO Iskola 

Határidő: Feladatok: Felelős: 
Résztvevők

: 

folyamatos 
Lépj! Légy Pécs jövője! Ököváros-

Ökorégió program megvalósítása 

 Albrecht Ágnes, 

Nagyváradi Zsuzsanna,  

Tihanyiné Éliás Mária 

3.a és b 

osztályok 

tanulói 

folyamatos Zöldműves klub kézműves foglalkozások 
Szakács Judit, Nagyváradi 

Zsuzsanna 
3.b 

folyamatos 
Népi hagyományaink, népszokásaink 

megismertetése 
tanítók, tanárok 

minden 

tanuló 

folyamatos Madarak etetése, növények gondozása tanítók tanulók 

folyamatos 

Részvétel környezetvédelmi szervezetek 

programjain, kapcsolattartás ÖKO 

iskolákkal, óvodákkal 

tanítók, tanárok 
minden 

tanuló 

szeptember Autómentes nap Tanítók, tanárok tanulók 
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folyamatos Bűn- és baleset megelőzési kérdések iskolarendőr, Tihanyiné 

Éliás Mária 

tanulók 

folyamatos Közlekedési ismeretek elsajátítása, 

gyakorlása, 

Plakátverseny 

iskolarendőr tanulók 

október Őszváró rendezvény a környező óvodák 

részvételével 

tanítók óvodások, 

tanulók 

november 

vége 

KRESZ-totó kitöltése osztályfőnökök, tanítók benevezett 

tanulók 

folyamatos A pogányi KukkanTó programban való 

részvétel 

tanítók tanulók 

folyamatos Energiatakarékosságra nevelés az EON 

segítségével 

 Kisbáró Emese, Berki 

Tímea 

tanulók 

folyamatos Szelektív hulladékgyűjtés  Tihanyiné Éliás Mária tanulók, 

nevelőtestü-

let 

folyamatos KRESZ Park látogatása, versenyek, 

SULIZSARU program – kerékpáros 

közlekedési verseny 

Kulcsárné Hajmási Ilona  tanulók 

folyamatos Tömegközlekedési eszközök 

balesetmentes használata, a gyalogos és 

kerékpáros közlekedés szabályainak 

elsajátítása és gyakorlása osztálykeretben 

Kulcsárné Hajmási Ilona 

tanítók, tanárok 

tanulók 

folyamatos  Örökös Ökoiskolai portfóliós anyag 

megvalósítása 

 Gábor Erzsébet, 

Nagyváradi Zsuzsanna 

pedagóguso

k, tanulók 

folyamatos Pécs-Baranya Megyei Diabétesz 

Szövetség – tájékoztatás tanórákon 

Tihanyiné Éliás Mária, tanulók 

március eleje  ÖKOHÉT ovisoknak, iskolásoknak 

Környezetvédelmi programok 

Gábor Erzsébet, Kisbáró 

Emese 

 

ovisoknak, 

iskoláinkna

k 

március Az internet, a telefon biztonságos 

használata 

Szakács Judit 3. és 4. 

évfolyam 

tanulói 

március 22.  Víz Világnapja iskolavezetés tanulók 

folyamatos  BIOKOM órákon való részvétel érintett pedagógusok, 

külsős szakemberek 

tanulók 

április 23.  Föld napja, Környezetvédelmi 

Világnaphoz  

csatlakozó rendezvények szervezése 

Gábor Erzsébet, Szakács 

Judit, Fürdős Katalin 

tanulók 

június  A lakóhely közelében található természeti  

és épített környezet megismerése, 

tanulmányi kirándulások szervezése a 

Környezetvédelmi Világnap jegyében 

Osztályfőnökök, tanárok minden 

osztály 

június Nyári tábor szervezése iskolavezetés tanulók 

 

4.4. Egészségneveléssel összefüggő feladatok: 

határidő:. feladatok: Felelős: 
Résztvevők

: 

folyamatos Orvosi vizsgálatok, hajellenőrzés, oltások védőnő tanulók 

folyamatos 
iskolagyümölcs és iskolatej akcióban való 

részvétel 
iskolavezetés tanulók 



 

178 

 

folyamatos 
Testünk, életműködésünk témakörben 

védőnői órák tartása 
védőnő tanulók 

október Füst nélkül! –Dohányzás ellenes projekt Tihanyiné Éliás Mária Felső tagozat 

 

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

Sportegység 

SNI tanulók  

október, 

folyamatos 

Drog prevenció, a család - együttműködve a 

gimnáziummal 
Tihanyiné Éliás Mária Felső tagozat 

 

folyamatos Védőnő által tartott egészségnevelési órák védőnő,osztályfőnökök tanulók, 

nevelőtestül

et 

március Egészségügyi felvilágosító óra 8. 

osztályosoknak 
Tihanyiné Éliás Mária 8. osztályok, 

dr. Hartmann 

Tamás 

 

4.5 Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok: 

Határidők: Feladatok: Felelős: Résztvevők: 

októbertől  Felvételi felkészítés középfokra 

matematikából, magyarból  

Kulcsárné Hajmási 

Ilona, Tihanyiné éliás 

Mária 

8. oszt. tanulók 

november  „Játssz velünk!- Sportolj MÁS – ként” Stier Lászlóné, 

Sportegység 

mozgássérült 

és ép tanulók 

folyamatos Az SNI, HH és HHH tanulók 

nyilvántartásával összefüggő 

dokumentumok folyamatos vezetése, 

aktualizálása 

osztályfőnökök, 

Hartmann Zsanett, 

Dománé Lázár Henrietta  

pedagógusok 

folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók fejlesztése, 

felzárkóztatása a lemorzsolódás 

elkerülése érdekében 

Hartmann Zsanett Nagy 

Eszter, igazgatóhelyettes 

tanulók, 

pedagógusok 

folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók 

bekapcsolódása a szabadidős 

programokba, ösztönzése szakkörökön, 

tehetséggondozó programokon való 

részvételre 

Hartmann Zsanett, 

Dománé Lázár 

Henrietta, Stier 

Lászlóné, 

igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök 

érintett tanulók 

folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók közül minél 

többen tanuljanak tovább érettségit adó 

iskolatípusban 

igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök 

érintett tanulók 

folyamatos Művészeti nevelés hátrányos helyzetű 

tanulóknak, tehetséges gyerekek 

irányítása a Művészeti Iskolába  

osztályfőnökök érintett tanulók 

2017. ősz 

2018. tavasz 

Részvétel Erzsébet táborokban osztályfőnökök érintett tanulók 

 

4.6 Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok:  

Határidők: Feladatok: Felelős: Résztvevők: 

2017. szept. 

2018. jún. 

Bejövő első évfolyam mérése DIFER teszttel, 

intézkedési terv 

Kontrollmérés 

Hartmann Zsanett,  

Pintér László 

int.vez. helyettes 

első osztályos 

tanítók és 

tanulók 
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szeptember 5. osztály diagnosztikus mérése: magyar, 

matematika – intézkedési terv 

Török György, 

Kulcsárné Hajmási 

Ilona, Fürdős 

Katalin, Pozsár 

Vilmosné, Stier 

Lászlóné 

5. osztály 

okt. 22. formanyomtatványon jelezni a mérés 

során kiszűrt tanulókat 

Tihanyiné Éliás 

Mária 

igazgatóhelyettes 

ig., tanítók,  

fejlesztőped. 

2018. január  Szakértői véleménnyel, SNI-s, és BTM-es 

tanulókról félévi tapasztalatok összegzése 

fejlesztő pedagógus  tanítók, tanárok 

 

2018. január 

22-április 

30. 

Fizikai állapotfelmérés dr. Fábiánné 

Várhelyi Piroska, 

Garai Dénes, Gaál 

Tamás 

tanulók 

december hó 

2018. 05. 

idegen nyelvi, olvasás, szövegértés, 

matematikai eszköztudás országos mérés 

6.8. évfolyamon lebonyolításának 

előkészítése, KIR átnézése 

Tihanyiné Éliás 

Mária 

6.8 évf. tanítói, 

tanárai 

2018. máj. 

16., 23. 

idegen nyelvi, olvasás, szövegértés, 

matematikai eszköztudás országos mérés 

6-8. évfolyamon  

 Tihanyiné Éliás 

Mária, Török 

György, Kulcsárné 

Hajmási Ilona 

tanulók,  

tanítók, tanárok 

 

4.7 Programjaink a környező óvodákkal 

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők: 

október 4. Őszváró ovisok meghívásával 

Gyümölcs- és teakóstoló, terméskiállítás, 

kukoricamorzsolás, célba dobás, kreatív 

tevékenységek 

Szakács Judit, Gábor 

Erzsébet mk.-vezetők,  

leendő elsős  tanítók, 

Medgyesi Antal 

óvodások 
 

 

november 

végétől 

SULIVÁRÓ program meghirdetése 

óvodásoknak 
Gábor Erzsébet, 

iskolavezetés 

óvodások 

októbertől 

folyamatos 

A szorobán, sakkpalota, megismertetése a 

környező óvodásokkal játékos foglalkozások 

keretében 

Albrecht Ágnes, Gábor 

Erzsébet, Nagyváradi 

Zsuzsanna, Stier 

Lászlóné 

óvodások,  

 

november 

végétől 

 

 

2018. március 

Óvodás csoportok meghívása: ismerkedés 

az iskolával, alsó tagozatos 

úszásfoglalkozások, 

 szombati úszások – érdeklődő 

óvodásoknak és szüleiknek 

Nyílt tanítási napok 

Garai Dénes, dr. 

Fábiánné Várhelyi 

Piroska, 

leendő elsős tanítók 

 

 Medgyesi Antal 

 

óvodások,  

alsós tanulók 

Sportegység,  

Mozgáskorlá

tozott 

gyerekek 

 

4.8 Gyerekvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők: 

folyamatos Iskolapszichológustól segítség kérése 

problémás esetekben  

iskolapszichológus tanulók 

folyamatos SNI dokumentációk vezetésének és aktualizálásának 

nyomon követése 
Hartmann Zsanett, 

igazgatóhelyettes, 

 Stier Lászlóné 
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osztályfőnökök Hartmann 

Zsanett 

folyamatos SNI tanulók fejlesztésének, felülvizsgálati időpontok 

nyomon követése 
Hartmann Zsanett, 

igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök 

tanulók,  

fejlesztő 

pedagógus 

folyamatos HH és HHH nyilvántartása osztályfőnökök tanulók 

folyamatos Veszélyeztetett tanulók szűrése, esetkezelés Dománé Lázár 

Henrietta, 

igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök 

tanulók 

folyamatos Gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer gondozása Dománé Lázár 

Henrietta, 

osztályfőnökök 

 

folyamatos Kapcsolattartás a gyermekvédelmi 

intézményrendszer tagjaival 

Területi Szociális Központ, Gyermekjóléti 

Szolgálat  

Dománé Lázár 

Henrietta 

 

 

folyamatos, 

heti 

rendszeressé

ggel 

Fiatal Párducok Klubja: az osztályokban 

peremhelyzeten lévő gyerekeknek 

Hartmann Zsanett, 

Stier Lászlóné, 

Dománé Lázár 

Henrietta 

tanulók 

folyamatos, 

havi 

rendszeressé

ggel 

Szülői Klub: tanulási problémákkal küzdő 

gyermeket nevelő családoknak 

Hartmann Zsanett, 

Dománé Lázár 

Henrietta, Stier 

Lászlóné  

szülők 

folyamatos Gyermekvédelmi bázissal kapcsolat erősítése osztályfőnökök  

 

4.9. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős határidő 
eredményes

ségi mutató 

 

Folyamatban lévő projektek 
 

Medgye

si Antal 

201. 

június 15. 
 

Benyújtásra tervezett 

pályázatok 
NTP-FTP  

Dománé 

Lázár 

Henriett

a, 

Hartman

n 

Zsanett 

  

 

4.10. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi 

feladatok 

Továbbképzési programot érintő változások: 

d) szakmai továbbképzések:  
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 Felnövekvő generáció  (2 fő) 

 Családpedagógia (1 fő) 

 Tanulási és magatartási zavarok felismerése, kezelés felnőtt korban (2 fő) 

 Mentálhigiéne (2 fő) 

 

5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

5.1. Az 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 terve: 

Értekezlet 

dátuma 
Az értekezlet célja Felelős 

2017. szept. 6-14. 
Általános szülői értekezlet Tihanyiné Éliás 

Mária 

2018. jan. 29- 

február 8. 

Általános szülői értekezlet Tihanyiné Éliás 

Mária 
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A fogadóórák terve: 

Fogadóóra 

dátuma 
Az értekezlet célja Felelős 

2017. nov. 20. 
Általános fogadóóra Tihanyiné Éliás 

 Mária 

2018. április 23. 
Általános fogadóóra Tihanyiné Éliás 

Mária 

 

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap időpontja: 2017. december 

13., és 2018. március 7. nap. 

 

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

Együttműködünk a szülői munkaközösséggel, az iskolapszichológussal, szociális munkással, 

védőnővel, iskolán kívüli egyéb szervezetekkel (pl.: Városi Rendőrkapitányság, BIOKOM) és 

intézményünk, illetve a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Háza és Sportegysége, a Csorba 

Győző Megyei Könyvtár Apáczai Fiókkönyvtára intézményegységeivel. 

 

6. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

az osztályfőnökök 

adminisztrációs 

munkája 

tanügyi 

dokumentumok 

(bizonyítványok, 

törzslapok, e-

napló) 

dokumentum-

vizsgálat 

Medgyesi Antal, 

Tihanyiné Éliás 

Mária 

október 

 

SNI tanulók 

beírása,  

SNI és BTM-es 

tanulók 

dokumentációja, 

vizsgálati 

kérelmek, kontroll 

papírok 

dokumentum-

vizsgálat 

Tihanyiné Éliás 

Mária, Medgyesi 

Antal 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

november 

szaktanárok, 

osztályok 

látogatása 

tantárgyi 

óralátogatások 
hospitáció 

munkaközösség-

vezetők, Medgyesi 

Antal, Tihanyiné 

Éliás Mária 

december 

a felzárkóztatás és 

tehetséggondozás 

eredményessége 

egyéni és 

kiscsoportos 

fejlesztések, 

felzárkóztatás 

hospitáció 

munkaközösség-

vezetők, Medgyesi 

Antal, Tihanyiné 

Éliás Mária 

január 

félévi 

adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

e-napló, 

beszámolók 

dokumentum- 

vizsgálat 

Medgyesi Antal, 

Tihanyiné Éliás 

Mária 

február 

a 8. osztályos 

tanulók 

beiskolázása 

középiskolai 

felvételi eljárás 

belső ellenőrzése 

dokumentume-

lemzés 
Medgyesi Antal 

március 

szaktanárok, 

osztályok 

látogatása 

tantárgyi 

óralátogatások 
hospitáció 

munkaközösség-

vezetők, Medgyesi 

Antal, Tihanyiné 

Éliás Mária 

április 

 

objektív mérés 

 

fizikai 

állapotfelmérés a 

felső tagozaton 

mérésvizsgálat, 

dokumentumok 

áttekintése 

Medgyesi Antal, 

testnevelés 

munkaközösség- 

vezető 

május 

a 

kompetenciaméré

sek, objektív, 

szakszerű 

lebonyolítása 

kompetenciamérés

ek 

mérésvizsgálat, 

dokumentumok 

áttekintése 

Medgyesi Antal 
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Mellékletek  

 

 

10. sz. melléklet  alsós matematika munkaközösség munkaterve 

11. sz. melléklet  alsós magyar munkaközösség munkaterve 

12. sz. melléklet  felsős társadalomismeretek munkaközösség munkaterve 

13. sz. melléklet  felsős reál munkaközösség munkaterve 

14. sz. melléklet  idegen nyelvi munkaközösség munkaterve 

15. sz. melléklet  mozgáskorlátozott tanulóink oktatása, nevelése 

16. sz. melléklet  diákönkormányzat munkaterve 

17. sz. melléklet  éves önértékelési terv 
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Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, 

Alapfokú Művészeti Iskola  

Pogányi Általános Iskola 

2017-2018 

MUNKATERV 

 

 

 

 

 

 

Pogány, 2017. szeptember  05.                        Készítette: Szélig Terézia 

                                                                                   tagintézmény-vezető 

 

 

  



 

186 

 

BEVEZETÉS 

 A munkaterv a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú 

Művészeti Iskola munkaterv részeként készült. 

 

TAGINTÉZMÉNYI MUNKATERV 

 

1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Pedagógus adatok: 

Engedélyezett álláshely: 2 fő tanító, 1 fő tagintézmény vezető, 1 fő fél álláson lévő pedagógus (12 

óra), 1 fő óraadó (10 óra),  1 fő óraadó (8 óra), 1 fő óraadó (3óra), 2 fő óraadó(2 óra), 1 fő óraadó 

(1óra) 

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: a 2017-2018-as tanévben nincs 

1.1.4. Vezető heti ügyeleti rendje 

 
Szélig Terézia 

tagintézmény-vezető 

Hétfő 730 - 1430 

Kedd 700 - 1600 

Szerda 830 - 1530 

Csütörtök 700 - 1600 

Péntek OH 

 

 

 

1.2. Az intézmény tanulói adatai (2017. szeptember) 
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Tanulói létszám: 38 fő német nemzetiségi nyelvoktató program szerint  

osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanuló 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-

tási 

zavarok-

kal küzdő 

tanuló 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanuló 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanuló 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-

ban részt 

vevő 

tanulók 

létszáma 

1.-2. öv 25 3 0 0 2 0 25 

3.-4. öv 13 0 1 0 0 0 13 

Összesen 38 3 1 0 1 0 38 

 

Osztályok száma összesen: 2 osztály 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók: 0 fő 

Magántanuló: 0 fő  

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya: 38 fő = 100% 

SNI tanulók száma és aránya: 3 fő = 12 % 

Étkezők száma: 38 fő 

Ebből az ingyenesen étkező száma és aránya: 3fő = 7 % 

50 %-os kedvezményben részesülők száma és aránya: 10 fő = 26 % 

teljes árat fizetők száma és aránya:   15 fő = 39 % 

1.3. Tárgyi feltételek 

Az iskola a pogányi önkormányzat tulajdonában lévő épület tetőterében található.  

Helységei: Az eddig használt két tanterem mellé a 2016/2017-es tanévtől egy újabb tanterem 

kialakítása történt meg, egy tanári szoba, előtér, mosdók. Az átalakítással egyidejűleg a világítást is 

kicserélték, felújították.  

Az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a törvényben előírt oktató nevelő munkájához (úszás oktatás) a 

Pécsi Kulturális Központ Apáczai Sportegység, Apáczai Művelődési Ház, Csorba Győző Könyvtár 

Apáczai Fiókkönyvtár  működtetésében lévő teret használjuk:  

Pécsi Kulturális 

Központ Apáczai 

Sportegység  

 

uszoda, a hozzá tartozó mosdókkal, öltözőkkel órarend és beosztás szerint 
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Csorba Győző 

Könyvtár 

Apáczai 

Fiókkönyvtár  

Könyvtári szabadidős foglalkozások beosztása alapján. 

Fonotéka használata foglalkozásokhoz beosztás alapján. 

Apáczai 

Művelődési Ház 

Meghívás alapján a tanév rendjéhez kötődő rendezvényeken, színházi, 

kulturális programokon, versenyeken 

 

A terek használatának jellemzői 

A használt tér 

tulajdonosa 

A használt termek száma, 

megnevezése 

Megállapodás (I/N) 

Pécsi Kulturális 

Központ Apáczai 

Sportegység 

uszoda igen (szóbeli) 

Hiányzó, és a tanév során pótolandó tárgyi és személyi feltételek 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek Személyi feltételek 

- úszásoktatáshoz az utaztatás 

költségeinek finanszírozása 

- takarítás finanszírozása 

- takarító személy 

 

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 az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre. 

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. 

Kapcsolatfelvétel az SNI tanulók értékelése munkaközösséggel. 

ÖKO-iskolai program működtetése. 
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NTP-SFT-17-0009 pályázat sikeres működtetése. 

Innovatív szemlélet, módszertani kultúra fejlesztése. 

 

3. A TANÉV HELYI RENDJE 

3.1. A tanév rendje: A tanítási év első napja: 2017. szeptember 1. 

 

A szorgalmi időszak első féléve 2017. szeptember 1-jétől 2018. január 26-ig tart. Az első féléves 

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

értesítő által.    

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

 

3.2. A szünetek időtartama 

A tanítási napok száma: 181 nap 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2017. október 30.- november 03. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. október 27. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2017. november 6. 

Téli szünet: 2017. december 27. - 2018. január 2. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. december 22.  

A szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 3.  

Tavaszi szünet: 2018. március 29.- április 03. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. március 28. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2018. április 04.  

2017/2018 évi tanév munkanap áthelyezései: 

2017. október 15. szombat munkanap (október 31. hétfő helyett) 

2018. március 10. szombat munkanap (március 16. péntek helyett) 

2018. április 21. szombat munkanap (április 30. hétfő helyett) 

3.3. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

intézményegység időpont feladat 

 2017. november 7. Pályaorientációs nap 
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Pogányi Általános Iskola 

2017. november 20. 

2017. február 12.  

2018. április 21. 

2018. május 28. 

2018. június 4. 

Őszi nevelési értekezlet 

Félévi nevelési értekezlet 

Tavaszi nevelési értekezlet 

Egészségnevelési és sport nap 

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 

hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések 

időpontja 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

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

2017.10.06 
Iskolai megemlékezés 

90%-os részvétel 

2. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ünnepe (október 23.) 
Dr. Feldmann-Németh 

Krisztina 
2017.10.20. 

Iskolai megemlékezés 

90%-os részvétel 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) Patói Pálma 
2018.02.23. 

Iskolai megemlékezés 

90%-os részvétel  

4. 
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

ünnepe (március 15.) 

Dr. Feldmann-Németh 

Krisztina, 

Kovács-Werczel 

Karolina, 

Juhászné K. Zsuzsanna 

2018.03.14. 

Ünnepély a falu 

közössége számára 

90%-os részvétel 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja (április 

16.) 

Dr. Feldmann-Németh 

Krisztina 
2018.04.16. 

Iskolai megemlékezés 

90%-os részvétel  

6. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 

Patói Pálma, 

Dr. Feldmann-Németh 

Krisztina,  

Gosztolya József 

2018.06.05.  
Játékos sportvetélkedő 

90%-os részvétel 

 

3.5. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 
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sz. 
esemény / téma felelős időpont 

eredményességi 

mutató 

1. Autómentes nap 
Dr. Feldmann-Németh 

Krisztina 
2017.09.22 

Sikeres program a 

Zsályaligetben 90%-os 

részvétel  

2. Európai Diáksport Nap 
Gosztolya József 

 
2017.09.30. 

Játékos sportvetélkedő, 

futóverseny 90%-os 

részvétel  

3. Zene világnapja 
Kovács-Werczel 

Karolina 
2017.10.30. 

Rendezvény a 

Faluházban 90%-os 

részvétel   

4. Állatok világnapja 
Dr. Feldmann-Németh 

Krisztina 
2017.10. 05. 

Sikeres program a 

Zsályaligetben 90%-os 

részvétel 

5. Márton nap 

Dr. Feldmann-Németh 

Krisztina,  

Kovács-Werczel 

Karolina 

Müller Dóra 

2017.11.10. 
Lampionos felvonulás 

90%-os részvétel  

6. Télapó 

Dr. Feldmann-Németh 

Krisztina 

Patói Pálma 

2017.12.06. 

Ajándékcsomagok 

készítése 100%-os 

részvétel 

7. Adventi délután 

Dr. Feldmann-Németh 

Krisztina 

Kovács-Werczel 

Karolina 

Szélig Terézia 

2017.12.18. 

Sikeres karácsonyi 

műsor 100%-os 

részvétel 

8. Falu karácsony 

Dr. Feldmann-Németh 

Krisztina 

Kovács-Werczel 

Karolina 

Szélig Terézia 

2017.12.20. 

Sikeres karácsonyi 

műsor 100%-os 

részvétel  

9. Idősek karácsonya 

Kovács-Werczel 

Karolina 

Dr. Feldmann-Németh 

Krisztina 

Szélig Terézia 

2017.12.18. 

Sikeres karácsonyi 

műsor 100%-os 

részvétel  
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sz. 
esemény / téma felelős időpont 

eredményességi 

mutató 

10. Magyar kultúra napja tagint. vez., tanítók 2018.01.22. 
Sikeres közös szavalat 

90%-os részvétel 

11. Farsang 

Patói Pálma 

Dr. Feldmann-Németh 

Krisztina 

2018.02.09. 
Jelmezverseny 90%-os 

részvétel 

12. Öltözz pirosba! 

Patói Pálma 

Dr. Feldmann-Németh 

Krisztina 

2018.02.09. 

Piros pólók, piros lufik,  

beszélgetés 90%-os 

részvétel 

13. Víz világnapja Ludván Zsolt 2018.03.22. 

Sikeres rajzverseny, 

projektmunkák 5-6 

versenymunka 

14. Költészet napja 
Patói Pálma 

 
2018.04.11. 

Sikeres műsor 5-6 

szavalat a Faluházban 

15. Fenntarthatósági témahét programja tanítók 
2018.04.23.

-27. 

Sikeres 

projektmegvalósítás 

90%-os részvétel, 

1projekt 

16. Föld napja 

Dr. Feldmann-Németh 

Krisztina, 

Juhászné Koltai 

Zsuzsanna 

2018.04.24. 
Projektmunkák: 6 

projekt/iskola 

17. Anyák napja 

Kovács-Werczel 

Karolina, 

Szélig Terézia 

2018.05.07. 
Sikeres műsor, ajándék 

100%-os részvétel  

18. Madarak és fák napja 
Patói Pálma 

 
2018.05.18. 

Projektmunkák: 6 

projekt/iskola 

 

3.6. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Tanévnyitó Szélig Terézia 2017.09.01. 100%-os részvétel 

2. Iskolanyitogató programok tanítók, Szélig Terézia 2017.okt.-

2018. ápr. 

10-15 fő részvétele a 

programjainkon 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

havi 1 

program 

3. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 2018.02.02. 
Eredményes, sikeres 

félévzárás 

4. Ballagás, tanévzáró Szélig Terézia 2018.06.18. 

100%-os részvétel, 

sikeres, eredményes 

tanévzárás 

 

 

 

3.7. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2017.11.07. Pályaorientációs nap tanítók 
2 szakma 

bemutatkozása 

2017.11.27. Nevelési értekezlet (önértékelés) 
Szélig Terézia 

tanítók 

Önértékelési 

dokumentumok 

(kérdőívek, interjúk) 

80%-os készenlét 

Pedagógiai munka 

aktuális kérdései 

2018.02.12. Félévi nevelési értekezlet Szélig Terézia 

Féléves munka 

értékelése, 

eredmények, 

fejlesztendő 

területek 100%-os 

részvétel 

2018.04.21. Tavaszi nevelési értekezlet Szélig Terézia 

Beszámoló a 

tehetséggondozásról 

100%-os részvétel  

2018.05.28. Egészségnevelési nap, sportnap 
Dr. Feldmann- 

Németh Krisztina 

Eredményes 

kirándulás 100%-os 

részvétel  

2018.06.04.  Szervezeti kultúra fejlesztése Szélig Terézia 

Pedagógiai munka 

aktuális kérdései 

100%-os részvétel 
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3.8. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2017.09.13. Szülői értekezlet Szélig Terézia 

érintett szülők 

részvétele 90%-os 

részvétel 

2017.10.04. Fogadó óra tanítók 

érintett szülők 

részvétele 90%-os 

részvétel 

2017.11.08. Fogadó óra tanítók 

érintett szülők 

részvétele 90%-os 

részvétel 

2017.12.06. Fogadó óra tanítók 

érintett szülők 

részvétele90%-os 

részvétel  

2018.01.10. Fogadó óra tanítók 

érintett szülők 

részvétele90%-os 

részvétel  

2018.01.31. Szülői értekezlet Szélig Terézia 

Féléves munka 

áttekintése, 

értékelése, 

fejlesztendő 

területek 

meghatározása 90%-

os részvétel 

2018.03.07. Fogadó óra tanítók 

érintett szülők 

részvétele 90%-os 

részvétel 

2018.04.11. Fogadó óra tanítók 

érintett szülők 

részvétele90%-os 

részvétel   

2018.05.02. Szülői értekezlet  Szélig Terézia 

Éves munka 

áttekintése, 

értékelése, 

fejlesztendő 

területek 

meghatározása90%-

os részvétel  

  

3.9. Egyéni fogadó órák 



 

195 

 

név időpont 

Dr. Feldmann-Németh Krisztina Szerda 2. óra 

Gosztolya József (óraadó) Egyéni egyeztetés szerint 

Juhászné Koltai Zsuzsanna (óraadó) Szerda 5. óra 

Kovács-Werczel Karolina (óraadó) Szerda 0. óra 

Lőrinczi Andrea (óraadó) Egyéni egyeztetés szerint 

Ludván Zsolt (óraadó) Kedd 9. óra 

Müller Dóra Egyéni egyeztetés szerint 

Nemes Tamás (óraadó) Egyéni egyeztetés szerint 

Patói Pálma Hétfő 6. óra 

Szélig Terézia Csütörtök 4. óra 

 

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

időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2017.09.30. Családi nap tagint. vez.,  tanítók 
a családok 70%-nak 

részvétele 

2017.10.26. Iskolanyitogató tagint. vez.,  tanítók 

nagycsoportos 

szülők és gyerekek 

érdeklődő részvétele 

2017.11.28. Iskolanyitogató tagint. vez.,  tanítók 

nagycsoportos 

szülők és gyerekek 

érdeklődő részvétele 

2017.11.10.  
Közös barkácsolás, lampionos felvonulás 

(Márton nap) 
tagint. vez.,  tanítók 

érdeklődő szülők, 

gyerekek részvétele 

90%-os részvétel  

2017.12.04. Karácsonyi barkácsolás a Faluházban tagint. vez.,  tanítók 

érdeklődő szülők, 

gyerekek részvétele 

90%-os részvétel  

2017.12.18. Karácsony az idősek otthonában tagint. vez.,  tanítók 

Sikeres karácsonyi 

műsor 90%-os 

részvétel 

2017.12.20. A falu karácsonya tagint. vez.,  tanítók 

Sikeres karácsonyi 

műsor 90%-os 

részvétel  

2018.01.29. Iskolanyitogató tagint. vez.,  tanítók 
érdeklődő szülők, 

gyerekek részvétele 

2018.02.27. Iskolanyitogató tagint. vez.,  tanítók 
érdeklődő szülők, 

gyerekek részvétele 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2018.03.06. Nyílt nap, Tájékoztató, bemutató órák tagint. vez.,  tanítók, 

összes 

nagycsoportos szülő 

érdeklődő részvétele 

2018.03.14. Március 15-i műsor tanítók 

Sikeres ünnepi 

műsor 100%-os 

részvétel  

2018.04.11.  Költészet napja tanítók 

Sikeres 

megemlékezés, 

verstanulás 5-6 

szavalat a 

Faluházban 

 

3.11. Tervezett mérések és vizsgák 

3.11.1. Tervezett versenyek 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

verseny megnevezése évfolyam felkészítő tanár megjegyzések 

Megyei Matematika Verseny 4. évfolyam 
Szélig Terézia 

 
2017. november 

Zrínyi Ilona Megyei Matematika Verseny 4. évfolyam 
Szélig Terézia 

 
2018.február 16. 

Kertvárosi Matematika Verseny 
1. és 2.  

évfolyam 

Szélig Terézia 

 
2018. április  

Nemzetközi Kenguru Verseny 4. évfolyam 
Szélig Terézia 

 
2018.március 

Apró Matematikusok (megyei) 
1.2. 

évfolyam 

Szélig Terézia 

 
2018.május  

Orchidea Pangea Országos Matematika 

Verseny 
4. évfolyam 

Szélig Terézia 

 
2018. április 

IV. Sziporka Országos Matematika 

Verseny 
4. évfolyam 

Szélig Terézia 

 
2018.április 

Világtájoló Nemzetközi Környezetismereti 

Vetélkedő 
4. évfolyam Szélig Terézia 2018. május  
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verseny megnevezése évfolyam felkészítő tanár megjegyzések 

 

Hangos és Értő Olvasási Verseny 

(Kővágószőlős) 

3.és 4. 

évfolyam 

Patói Pálma 

 
2018. május  

Janikovszky Vers-és Prózamondó Verseny 

(Kozármisleny) 

1.-4. 

évfolyam 

Dr Feldmann-

Németh Krisztina 
2018. tavasz 

Német mesevetélkedő 
3.-4. 

évfolyam 

Szélig Terézia, 

tanítók 
2018.04.06. 

Megyei Német Vers-és Prózamondó 

Verseny 

1.-4 

évfolyam 

Müller Dóra 

Szélig Terézia 
2018. február  

Megyei Német Népdaléneklési Verseny 
2.-3. 

évfolyam 

Müller Dóra 

Kovács-Werczel 

Karolina 

2018. március 

Víz világnapja rajzverseny 
1.-4. 

évfolyam 

Szélig Terézia 

Ludván Zsolt 
2018.03.22. 

 

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

tanulmányok 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: 

l) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés: 

Határidő: 2017.10.15. 

Felelős: tanítók 

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

Olvasás nincs 2017.09.22. 2017.09.25. 2017.09.25. 
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Nyelvtan/Írás nincs 2017.09.18. 2017.09.27. 2017.09.27. 

Matematika 2017.09.27. 2017.09.28. 2017.09.25. 2017.09.28. 

Környezetismeret nincs szóbeli 2017.10.06. 2017.10.06. 

Német nemzetiségi 

nyelv 

nincs szóbeli szóbeli szóbeli 

 

b.,  DIFER-mérés: 

Határidő: 2017.10.15. 

Felelős: Dr. Feldmann-Németh Krisztina 

c., Sindelar vizsgálóeljárás: 

Határidő: 2017.10.15.  

Felelős: Szélig Terézia 

d., mozgásállapot vizsgálat: 

Határidő: 2017.10.15.  

Felelős:Patói Pálma 

 

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. 
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 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 az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre.  

 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.  

 Projektoktatás: Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét (2018. 04. 23-27.) lebonyolítása. 

 Részvétel az intézmény szintű tehetségazonosító programban. 

 Tehetséggondozás terén sikeres versenyfelkészítés. 

 Esélyegyenlőségi program aktualizálása (HH tanulók nyilvántartásával összefüggő 

dokumentumok folyamatos vezetése, aktualizálása). 

 Kapcsolatfelvétel az intézmények közötti munkaközösségek az SNI tanulók értékelése 

munkacsoporttal. 

 NTP-SFT-17-009 pályázat sikeres megvalósítása. 

 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, szakmai rendezvények). 

 Kapcsolatfelvétel az intézmények közötti munkaközösségek az SNI tanulók érdekvédelmében 

munkacsoporttal. 

 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.,  

 

 

- tanítók 

 

 

-  tagint. vez, 

tanítók 

- 2017.09.15 

 

- 2017.08.26. 

ill.foly. 

 

- 2017.10.15. 

 

- 2017.09.15.  

 

2017.10.15. 

 

2017.11.30 

 

2017.09.30 

 

 

2017.09.30 

 

 

2017.09.30 

 

 

2017.09.30 

 

Intézményi önértékelés   - Felkészülés a külső szakmai 

értékelésre: intézményellenőrzés 

- Továbbképzés az önértékelés 

rendszeréről. 

- Iskolai 1 éves és éves 

önértékelési munkaterv 

elkészítése 

- Dr. Feldmann 

Németh Krisztina, 

Müller Dóra, 

Patói Pálma 

- tagintézmény 

vez., tanítók 

-2017.09.30.ill. 

folyamatos 

 

 

- 2017.09.30. 
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- Intézményértékelés: dolgozói 

kompetencia térkép frissítése,  

Müller Dóra önértékelésének 

elkészítése (dokumentum 

elemzés, interjú, óralátogatás, 

kérdőíves felmérés, elvárások 

teljesülésének értékelése, 

önfejlesztési terv elkészítése)  

- Felkészülés az intézményi 

ellenőrzésre. 

- Önértékelés dokumentumainak 

elküldése a fenntartónak, 

közzététele a  honlapon. 

- Dr. Feldmann 

Németh Krisztina 

 

- Müller Dóra 

 

 

 

- tagintézmény 

vez 

 

-2017.11.30. 

- 2018.01.15. 

 

 

 

 

-2018.06.15. 

A tanítók ismerjék meg a 

rájuk vonatkozó jogszabályi 

változásokat, különösen a 

pedagógus előmeneteli 

rendszerrel és a minősítéssel 

kapcsolatos előírásokat, 

valamint a kerettantervi 

előírások változásait 

- Jogszabályi változások 

nyomon követése a pedagógus 

előmeneteli rendszerrel és a 

minősítéssel, tanfelügyelettel 

kapcsolatban.  

 

 

- tagintézmény 

vez., tanítók 

  

- 2017.09.30. ill 

folyamatos 

- 2017.09.30. ill 

foly. 

-2017.11.30 ill 

folyamatos 

Innovatív szemlélet 

felélesztése, módszertani 

kultúra fejlesztése 

 

 

 

- kiemelt figyelmet igénylő 

tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenység 

megvalósítása (mérés, fejl. 

tehetséggondozás 

versenyfelkészítés)  

- mindennapos testnevelés  

tapasztalatai 

- IKT kompetenciák fejlesztése, 

segédanyagok készítése, 

rendszerezése, bemutató órák 

szervezése az IKT használatával 

kapcsolatban, tapasztalatcsere 

az intézményegységek 

munkaközösségei között 

- projektoktatás: 

Fenntarthatóság-

környezettudatosság témahét 

(2018. 04. 23-27.) lebonyolítása 

- óralátogatások lásd ell. terv 

szerint 

Szélig Terézia, 

Patói Pálma,  Dr. 

Feldmann 

Németh Krisztina 

- Gosztolya 

József, Nemes 

Tamás 

 

- tanítók 

 

 

 

 

- tanítók 

 

 

 

- Patói Pálma 

- 2018.06.15. 

 

 

 

- 2017.11.30. 

 

- 2018.06.15. 

 

 

 

 

- 2018.04.27. 

 

- 2018.05.30. 

 

- 2017.09.30. 
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- közreműködés az intézmények 

közötti munkaközösség az SNI 

tan. ért. munkaközösséggel 

 

Iskolai mérések  

 

 

- tanév eleji mérések (Difer, 

Sindelar, mozgásállapot 

vizsgálat) lebonyolítása, 

szükség esetén fejlesztési tervek 

elkészítése 

- Szélig Terézia, 

Patói Pálma, Dr. 

Feldmann-

Németh Krisztina 

2017.10.15. 

Az intézményi 

esélyegyenlőségi programok 

aktualizálása 

- esélyegyenlőségi programunk 

aktualizálása, 

gyermekvédelemmel 

összefüggő feladatok áttekintése  

- tagint. vez., 

tanítók 

- 2017.10.31. 

Részvétel az intézmény 

tehetségazonosító 

programjában 

 

- tehetségazonosító program 

kérdőíveinek kitöltése, azok 

kiértékelése 

(tanuló, szülő, pedagógus) 

- Dr. Feldmann 

Németh Krisztina  

- 2018.06.15. 

 

A környezettudatos nevelés  

 

környezetvédelmi, 

egészségnevelési feladatok,  

Egészségnap, játékos 

sportvetélkedők, egészségnap, 

Állatok világnapja, Víz 

világnapja, Föld napja, Madarak 

és fák napja, Diáksport nap, 

Öko-iskola pályázatban 

foglaltak részarányos 

megvalósítása,  

- tagintézmény 

vez., tanítók 

 

 

- 2018.05.30. ill. 

eseménynaptár 

szerint folyamatos 

 

Szakmai kapcsolatok az 

ANK intézményegységeivel 

 

- szakmai együttműködés 

folytatása az ANK 

intézményegységeivel 

(nemzetiségi programok, 

versenyszervezés, szakmai 

rendezvények,IKT  bemutató 

órák is) 

- tagintézmény 

vez., tanítók 

- 2018.06.15. 

 Bázisiskolai 

tevékenységünkhöz 

kapcsolódó mozgásfejlesztő 

program megismertetése jó 

gyakorlatként 

- bemutató órák 

- részvétel a szupervizión 

- Patói Pálma 2017.09.15. és 

megegyezés szerint 

havi 1 alkalom 

A falu hagyományainak 

ápolása 

 

 

- részvétel a falu 

hagyományőrző rendezvényein 

(Márton-nap, Idősek 

karácsonya, Falukarácsony, 

Március 15., Költészet napja, 

Hagyományok hete, stb.) 

- tagintézmény 

vez., tanítók 

- 2018.06.15. 

 



 

203 

 

4.1. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

Folyamatban lévő projektek feladat / esemény felelős határidő 

eredmény

ességi 

mutató 

Öko-iskola 
Pályázatban foglaltak 

megvalósítása 

Patói 

Pálma 
2018.06.15. 

Tervezett 

programok 

sikeres 

megvalósít

ása 

NTP-SFT-17-0009 
Pályázatban foglaltak 

megvalósítása 

Szélig 

Terézia 
2018.06.30. 

Tervezett 

programok 

sikeres 

megvalósít

ása 

 

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

Továbbképzési programot érintő változások: nincs 

szakmai továbbképzések: szakvizsgát adó képzések. 0 fő 

költség és finanszírozás: 0 Ft 

Beiskolázási programot érintő változások: nincs 

szakmai továbbképzések: lásd. táblázat lent 

szakvizsgát adó képzések: 0 fő 

költség és finanszírozás: 0 Ft  

 

név munka

kör 

státusz képzés képzés 

kezdete 

képzés 

várhat

ó vége 

időta

rtam 

helye

ttesít

és 

módj

a 

változ

ás 

változ

ás oka 

megje

gyzés 

Patói 

Pálma 

tanító Nem 

kötelez

ett 

Mozgásterápia, 

mozgásfejleszté

s 

2017-

2018 

2017-

2018 

60 

óra 

belső 

helyet

tesíté

ssel 

nincs nincs folyam

atban 

 

 

5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

 

5.1. Iskola és családi ház kapcsolata 
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A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

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

intézményvezetést 

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 
eredményessé

gi mutató 

2017.09.01. Tanévnyitó 
ünnepély 

Szélig Terézia 
érintett szülők 

részvétele 

2017.09.13. 

Szülői értekezlet (tárgyi feltételek,tanév 

céljai, feladatai a munkaterv 

alapján,várható programok, 

együttműködések, kérések) 

megbeszélés, 

egyeztetés, 

véleménynyilván

ítás 

Szélig Terézia 
érintett szülők 

részvétele 

2017.09.30. Családi nap (szülő, gyerek, pedagógus) 

beszélgetés, 

közös főzés 
tanítók 

érintett szülők , 

gyerekek, 

tanítók 

részvétele 

2017.09.30. Zene világnapja 

ünnepély 

Kovács-Werczel 

Karolina 

érintett szülők , 

gyerekek, 

tanítók 

részvétele 
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időpont esemény / téma 
módszer 

felelős 
eredményessé

gi mutató 

2017.10.04. 

Fogadó óra (tanulók magatartásának, 

szorgalmának, teljesítményének 

értékelése, kérések, javaslatok)  

megbeszélés, 

egyeztetés, 

véleménynyilván

ítás 

tanítók 
érintett szülők 

részvétele 

2017.10.15. 
Vizsgálóeljárások eredményeinek 

ismertetése, teendők megbeszélése 

megbeszélés, 

egyeztetés, 

véleménynyilván

ítás 

Dr. Feldmann 

Németh 

Krisztina, Patói 

Pálma, 

Szélig Terézia 

érintett szülők 

részvétele 

2017.10.26. Iskolanyitogató 

 

foglalkozás 

tanítók beosztás 

szerint 

érintett szülők , 

gyerekek 

részvétele 

2017.11.08. 

Fogadó óra (tanulók magatartásának, 

szorgalmának, teljesítményének 

értékelése, kérések, javaslatok) 

megbeszélés, 

egyeztetés, 

véleménynyilván

ítás 

tanítók 
érintett szülők 

részvétele 

2017.11.10. Márton napi felvonulás 

barkácsolás, 

felvonulás tanítók 

érintett szülők 

részvétele,hangu

latos felvonulás 

2017.11.28. Iskolanyitogató 

 

foglalkozás 

tanítók beosztás 

szerint 

érintett szülők , 

gyerekek 

részvétele 

2017.12.04. Barkácsolás a Faluházban 

kézműves 

foglalkozás tanítók 

érintett szülők , 

gyerekek 

részvétele 

2017.12.06. 

Fogadó óra (tanulók magatartásának, 

szorgalmának, teljesítményének 

értékelése, kérések, javaslatok) 

megbeszélés, 

egyeztetés, 

véleménynyilván

ítás 

tanítók 
érintett szülők 

részvétele 

2017.12.18. Adventi délután 

 

ünnepély 
tanítók 

forgatókönyv 

szerinti meghitt, 

sikeres fellépés 

2017.12.20. A falu karácsonya 

ünnepély 

tanítók 

forgatókönyv 

szerinti meghitt, 

sikeres fellépés 

2018.01.10. 

Fogadó óra (tanulók magatartásának, 

szorgalmának, teljesítményének 

értékelése, kérések, javaslatok) 

megbeszélés, 

egyeztetés, 

véleménynyilván

ítás 

tanítók 
érintett szülők 

részvétele 
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időpont esemény / téma 
módszer 

felelős 
eredményessé

gi mutató 

2018.01.29. Iskolanyitogató 

 

foglalkozás 

tanítók beosztás 

szerint 

érintett szülők , 

gyerekek 

részvétele 

2018.01.31. 

Szülői értekezlet (féléves munka 

áttekintése, értékelése, fejlesztendő 

területek meghatározása) 

megbeszélés, 

egyeztetés, 

véleménynyilván

ítás 

Szélig Terézia 
érintett szülők 

részvétele 

2018.02.09. Öltözz pirosba! Farsang 

 

farsangi bál 
tanítók 

érintett szülők , 

gyerekek 

részvétele 

2018.03.06. Nyílt nap 
bemutató órák 

tanítók 
érintett szülők  

részvétele 

2018.03.14. Március 15-i ünnepség 

 

ünnepély 
tanítók 

érintett szülők , 

képviselőtestület 

részvétele 

2018.04.11. 

Fogadó óra (tanulók magatartásának, 

szorgalmának, teljesítményének 

értékelése, kérések, javaslatok) 

megbeszélés, 

egyeztetés, 

véleménynyilván

ítás 

tanítók 
érintett szülők 

részvétele 

2018.04.11. Költészet napja 
ünnepély 

Patói Pálma 
érintett szülők 

részvétele 

2018.05.02. 

Szülői értekezlet (éves munka 

áttekintése, értékelése, fejlesztendő 

területek meghatározása) 

megbeszélés, 

egyeztetés, 

véleménynyilván

ítás 

Szélig Terézia 
érintett szülők 

részvétele 

2018.05.07. Anyák napja 

 

ünnepély 

Szélig Terézia,  

Kovács- 

Werczel 

Karolina 

érintett szülők 

részvétele 

2018.05.27. Gyereknap 

 

játszóház 
tanítók 

érintett szülők, 

gyerekek 

részvétele 

2018.06.05. Nemzeti összefogás napja 

játékos 

sportvetélkedő tanítók 

érintett szülők és 

a gyerekek 

részvétele 

2018.06.18. Tanévzáró 

 

ünnepély 
Szélig Terézia 

érintett szülők , 

gyerekek 

részvétele 

 

5.2. Szakmai kapcsolatok  



 

207 

 

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

szakmai 

kapcsolat 

feladat kapcsolat módja felelős közreműködők eredmények 

Pécsi 

Tankerület 

az intézmény 

jogszabályokna

k megfelelő 

működtetése 

megbeszélés, e-

mail, telefon, 

egyeztetés, eseti 

konzultáció 

tagintézmén

y vezető 

intézményvezetés kölcsönös 

megelégedésen 

alapuló 

együttműködés 

1.Sz. Általános 

Iskola 

Versenyszerve

zés (Megyei és 

Országos 

Német 

Népdaléneklési 

Verseny), 

bemutató órák, 

szakmai napok, 

eseti 

konzultáció, 

bemutató órák, 

IKT 

kompetencia 

fejlesztése 

eseti konzultáció, 

megbeszélés, 

hospitálás 

tagintézmén

y vezető, 

tanítók 

tanítók, 

iskolavezetés 

sikeres 

versenyszervezé

s, IKT 

kompetencia 

fejlesztése 

bemutatón 

keresztül 

2.Sz. Általános 

Iskola 

bemutató órák, 

szakmai 

programok 

eseti konzultáció tagintézmén

y tanítók 

vezető,  

tanítók 

iskolavezetés 

IKT 

kompetencia 

fejlesztése 

bemutatón 

keresztül 

Intézményvete

tés 

folyamatos 

tájékoztatás, 

egyeztetés, 

szakmai 

beszélgetések, 

részvétel 

igazgatói 

értekezleteken, 

megbeszélések

en, 

adatszolgáltatá

s, 

dokumentumok 

elkészítése, 

képzések 

eseti konzultáció, 

patronáló, 

támogató, 

odafigyelő 

segítségadás, 

Igazgatói 

értekezlet, e-mail, 

telefon, 

folyamatos 

tájékoztatás, 

egyeztetés 

tagintézmén

y vezető,  

tanítók, 

intézményvezetés 

titkársági 

dolgozók, 

munkaügy 

dolgozói 

sikeres, 

eredményes 

iskolavezetés, 

elfogadó partneri 

együttműködés 

Intézmények 

közötti 

munkaközössé

g az SNI 

tanulók ért. 

folyamatos 

tájékoztatás, 

egyeztetés, 

szakmai 

beszélgetések 

eseti konzultáció, 

megbeszélés 

Patói Pálma tanítók, 

tagintézmény-

vezető 

elfogadó partneri 

együttműködés 
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Apáczai 

Művelődési 

Ház 

Honvédtéri 

napok, 

programokon 

való részvétel, 

Meghirdetett 

előadásokon 

részvétel 

programokon 

való részvétel, 

programajánló 

felhívások 

tagintézmén

y vezető 

tanítók,  

tanítók, 

művelődésszerve

zők 

sikeres 

programok  

Csorba Győző 

Könyvtár 

Apáczai 

Fiókkönyvtár 

Könyvtári 

órák, fonotékai 

foglalkozások 

könyvtári órák 

(havi 

rendszerességgel)

, fonotéka 

látogatása 

tanítók tanítók, 

könyvtárosok 

sikeres, 

eredményes 

órák, figyelmes, 

támogató 

kollégák 

Pécsi 

Kulturális 

Központ 

Apáczai 

Sportegység 

úszásoktatás úszásoktatás (heti 

rendszerességgel) 

tanítók tanítók, 

úszóoktató 

szülői 

elégedettség  

Pogányi 

Önkormányza

t 

éves feladatok 

megbeszélése, 

egyeztetés, 

programokon 

való részvétel, 

eseti 

konzultáció 

utazások 

támogatása, 

működéshez a 

fenntartó által 

nem támogatott 

kiadások 

átvállalása 

tagintézmén

y vezető 

polgármester, 

falugondnokok 

ingyenes utazás 

a gyerekek 

számára, 

karbantartási 

munkák, új 

tanterem 

kialakítása  

Pogányi 

Német 

Önkormányza

t és Egyesület 

programokon 

való részvétel, 

eseti 

konzultáció 

színházlátogatás, 

kirándulás 

finanszírozása, 

eszköztámogatás 

tagintézmén

y vezető 

tanítók, civil 

szervezet 

képviselője 

sikeres 

produkciók, 

együttműködés 

Pogányi 

Óvoda 

bemutató órák, 

nyílt nap, 

kézműves 

foglalkozás, 

közös 

fellépések 

beiskolázás, eseti 

konzultáció 

tagintézmén

y vezető, 

tanítók  

tanítók, 

óvodavezető, 

óvónők 

bemutató 

foglalkozások/ór

ák, szakmai 

programok 

Pogányi 

Faluház 

programokon való részvétel, 

eseti konzultáció 

Márton-nap, 

Karácsonyi 

ünnepség, 

Március 15., 

Kihívás napja, 

Költészet napja, 

"Az én mozim" 

tagintézmén

y vezető, 

tanítók 

Faluház vezetője, 

tanítók  

sikeres 

produkciók 

Pogányért 

Alapítvány 

Falu karácsony 

ill. felkért 

rendezvényeke

n részvétel 

eseti konzultáció, 

szerepléseken 

részvétel 

tagintézmén

y vezető 

Rőder Attila kölcsönös 

megelégedésen 

alapuló 

együttműködés 
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Pogányi Hírek szerkesztőségi 

megbeszélések

en részvétel, 

cikkek írása 

Hírek események 

az iskola életéről 

(cikkek írása) 

tagintézmén

y vezető 

szerkesztőségi 

tagok 

megjelent írások, 

gyerekmunkák 

PTE hallgatók 

fogadása 

Szakdolgozatírás

ban tanácsadás, 

óralátogatás, 

hospitálás 

tagintézmén

y- vezető 

tagintézmény- 

vezető  

tanítók, 

sikeres 

szakdolgozatírás

ra, tanítási 

gyakorlatra 

felkészítés,  

 

6. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

 

hónap ellenőrzés célja 
ellenőrzött 

területek 

alkalmazott 

módszer 

 

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, 

Dr. 

Feldmann-

Németh 

Krisztina 

 

intézményve

zető, 

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, 

óramegbeszél

és 

 

- 

tagintézmény 

vezető 

 

 

- tanítók 

 

-Nemes 

Tamás, 

Gosztolya 

József 

- intézmény-

vezető 

- 

tagintézmény 

vezető 

 

 

 

 

- 

tagintézmény 

vezető 
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hónap ellenőrzés célja 
ellenőrzött 

területek 

alkalmazott 

módszer 

 

ellenőrzött 

pedagógus 

ellenőrzést 

végzők 

 

november 
- differenciálás lehetőségei 

az öv osztályokban (tsf is) 

- látogatott tanórák: 

matematika, magyar 

nyelv és irodalom, 

német, tanulást 

segítő foglalkozás 

- óralátogatás, 

hospitálás, 

óramegbeszél

és  

- Patói Pálma 

- Dr. 

Feldmann-

Németh 

Krisztina 

- 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 

 

 

- minden 

pedagógus  tagintézmény

- vezető 

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, 

óramegbeszél

és  

- 

dokumentum- 

vizsgálat 

 

- Patói Pálma 

 - Dr. 

Feldmann-

Németh 

Krisztina 

- Müller 

Dóra 

tagintézmény

- vezető 

május 

- tanulást segítő 

foglalkozások és készség 

tárgyak tanításának 

lehetőségei az öv 

osztályokban 

- látogatott 

tanórák:ének, 

technika, vizuális 

kultúra, tanulást 

segítő foglalkozás 

- hospitálás, 

óramegbeszél

és 

 - 

dokumentum- 

vizsgálat 

- Dr. 

Feldmann-

Németh 

Krisztina 

- Kovács-

Werczel 

Karolina 

tagintézmény

- vezető  
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hónap ellenőrzés célja 
ellenőrzött 

területek 

alkalmazott 

módszer 

 

ellenőrzött 

pedagógus 

ellenőrzést 

végzők 

-Ludván 

Zsolt 

- Juhászné K. 

Zsuzsa 

június 

- tanügyi dokumentumok 

vezetése 

- adminisztratív teendők 

ellátása 

- naplók, törzslapok, 

bizonyítványok, 

beszámolók, 

statisztika 

- iskolai életvitel 

dokumentumai 

- 

dokumentum- 

vizsgálat 

- minden 

pedagógus 

tagintézmény

- vezető 

 

Pogány, 2017. szeptember 05.                  
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Pécsi Apáczai Csere János  

Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,  

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

 

A Kollégium 

MUNKATERVE 

a 2017/2018. tanévre 

 

 

 

 

Pécs, 2017. szeptember 12. 

 

 

 

 

Összeállította: Csetényi Sándor 

intézményegység-vezető 
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A Kollégium Munkaterv 

4. AZ INTÉZMÉNY TANULÓI ADATAI (2017. SZEPTEMBER) 

osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási 

és 

magatar-

tási 

zavarok-

kal küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-

ban részt 

vevő 

tanulók 

létszáma 

1. csoport 21       

2. csoport 24 1 1  2   

3. csoport 22    2 3  

4. csoport 22 1   2 1  

5. csoport 25 2 1  2 2  

6. csoport 19     5  

7. csoport 20     4  

8. csoport 25 1 2  1   

9. csoport 21 2   3 4  

10. csoport 20 1 1  4 4  

11. csoport 23  1  1 1  

12. csoport 20    2 2  

Összesen 262 8 6  19 26  

 

Csoportok száma összesen: 12 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók 

Érintett tanulók száma, bejelentés időpontja, oktatási azonosító 

Magántanulók  
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Érintett tanulók száma, bejelentés időpontja, oktatási azonosító 

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya: 

SNI tanulók száma és aránya: 8 fő,  3% 

Étkezők száma: 245 fő  

Ebből az ingyenesen étkező száma és aránya: 1 fő, 0,4%   

50 %-os kedvezményben részesülők száma és aránya: 122 fő, 49,8%    

Teljes árat fizetők száma és aránya: 122 fő, 49,8% 

5. VEZETŐK HETI ÜGYELETI RENDJE 

 

 

Csetényi Sándor 

Igazgató 

 

Bäckerné Tassy Ildikó 

Igazgató -helyettes 

 

……………………………

… 

Igazgató -helyettes 

Hétfő 11 – 19 10 - 16  

Kedd 13 - 19 12 - 18  

Szerda 13 - 19 12 - 19  

Csütörtök  12 - 19  

Péntek 9 - 15 9 - 15  
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6. A TANÉV HELYI RENDJE  

6.1. 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 
eredményességi 

mutató 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 
Hoffmann Zsolt 

2017.10.04 

Minden csoportból 2 

fő részt vesz a 

koszorúzáson. 

2. 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 23.) 

Őri Márta 

Sajabó Helga 
2017.10 18 

Minden tanuló részt 

vesz a filmvetítésen 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) 

Hoffmann Zsolt  

 

2018.02.21 

Minden csoportból 2 

fő részt vesz a 

koszorúzáson. 

4. 
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 15.) 
Sajabó Helga  

Hoffmann Zsolt 

2018.03.13 

Minden csoportból 2 

fő részt vesz a 

koszorúzáson és a 

megemlékezésen. 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) 

Hoffmann Zsolt  

Őri Márta 
2018.04.16 

Minden tanuló részt 

vesz a filmvetítésen 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 

Hoffmann Zsolt 

2018.06.04 

Csoportonként két fő 

ellátogat a Nemzeti 

Összetartozás 

fájához. 

 

6.2. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Őszi  termény- és gyümölcsnap 
Simaráné Kertész 

Zita 
2017.10.10 

Minden csoport 

készít termény és 

gyümölcsbemutatót 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

2. Mikulás parti Vukman Tibor 2017.12.06 

Minden diák részt 

vesz a programon és 

ajándékot kap. 

3. Csoportok karácsonyi estje  csoportvezetők 2017.12.21 

Minden csoport 

összejövetelt 

szervez. 

4. Farsangi bál Vukman Tibor 2018.02.07 

Minden csoportból 

van jelmezes 

beöltöző. 

5. Kulturális bemutató Sajabó Helga 2018.03.22 

A tehetséges tanulók 

bemutatkozási 

lehetőséget kapnak 

6. 
Kollégiumi színjátszó műhelyek VI. 

találkozója 
Sajabó Helga 2018.04.17 

Négy színjátszó 

csoport bemutatja 

produkcióját 

7. Diáknap Vukman Tibor 2018.04.25 
Minden tanuló részt 

vesz a programon. 

8. Városi flashmob Szilágyi Zoltán 2018.05.16 
9 kollégium, 500 

tanuló részvétele 

 

6.3. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Programadó Közgyűlés 
Vukman Tibor, DT, 

Sajabó Helga 
2017.09.13 

Minden tanuló 

megismeri az éves 

programot 

2. Kollégiumi Ballagás Sajabó Helga 2018.05.02 

Minden végzős 

tanulónk részt vesz 

az ünnepi vacsorán 

3. 
Sport- és környezetnevelési díjak 

átadása 

Végh Csaba,  

Egressy Sándor 
2018.04.26 

Minden jó 

eredményt elért 

diákunk, 
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sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

közösségünk díjat 

kap 

4. 
Apáczai Csere Jánosról történő 

megemlékezés 
Hoffmann Zsolt 2017.11.20 

csoportonként 3 fő 

részt vesz a 

megemlékezésen, 

elkészül a névadó 

életét bemutató 

vitrin 

 

6.4. Az előre tervezhető nevelési értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2017.10.02. 
Egyéni fejlesztési tervek készítésének 

szempontjai 
Szilágyi Zoltán 

Az elvárásoknak 

megfelelő 

fejlesztési tervek 

készülnek 

2017.10.27. 
Kaposvári Klebelsberg Kollégium szakmai 

napján való részvétel 

igazgató, Szilágyi 

Zoltán 

A nevelőtestület 

10 tagjának 

részvétele 

2018.01.10. 
Általános módszertani foglalkozás – belső 

továbbképzés szervezése 
Szilágyi Zoltán 

A 

foglalkozásokon a 

megismert 

módszerek 90%-

át alkalmazzuk 

2018.05.03. 
A tanulók beilleszkedésének és 

közösségformálásának tanév eleji feladatai 

igazgató, Szilágyi 

Zoltán 

Szeptemberben 

minden csoport 

szervez legalább 

három 

közösségépítő 

programot 
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6.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2017.08.30-

31. 

Ismerkedés, tanév elejei feladatok, 

dokumentáció összegyűjtése. 

csoportvezető 

nevelők 

Minden 

dokumentáció 

határidőre 

leadásra kerül 

2017.10.10. 
Szülői Munkaközösségi értekezlet. Éves 

program véleményezése 
igazgató 

A tagok 50%-a 

részt vesz a 

megbeszélésen 

A 

kapcsolatos 

iskolák 

szülői 

értekezletein

ek 

időpontjában

. 

A tanulók kollégiumi életével kapcsolatos 

teljes körű tájékoztatása. 

csoportvezető 

nevelők 

Az iskolai szülői 

értekezletre 

elmenők a 

kollégiumot is 

felkeresik. 

 

 

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

időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2017.10.25. 

Kollégiumunk feltételrendszerének 

bemutatása a Gimnázium nyílt napján és a 

kollégiumban 

Bäckerné Tassy 

Ildikó 

A partnerek 

elégedettek 

szolgáltatásainkka

l 

2017.11.21. 

Kollégiumunk feltételrendszerének 

bemutatása a Gimnázium nyílt napján és a 

kollégiumban 

Bäckerné Tassy 

Ildikó 

A partnerek 

elégedettek 

szolgáltatásainkka

l 

A 

kapcsolatos 

iskolák 

Kollégiumunk feltételrendszerének 

bemutatása (szóban és szórólapon) a 

kapcsolatos iskolákban 

Bäckerné Tassy 

Ildikó 
A fő 

partneriskolákban 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

tervezett 

időpontjain 

személyesen is 

megjelenünk 

 

6.7. Tervezett mérések és vizsgák  

6.7.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

 

A Kollégium az alábbi tanulmányi versenyekre készíti fel a  tanulókat 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Megyei Atlétikai 

Csapatbajnokság 
vegyes 

Végh Csaba, Szilágyi 

Zoltán 
saját rendezés 

Megyei Helytörténeti 

Vetélkedő 
vegyes Bäckerné Tassy Ildikó saját rendezés 

Apáczai Kupa – 

Városi Labdarúgó 

Bajnokság 

vegyes Végh Csaba saját rendezés 

Apáczai Kupa – 

Városi Röplabda 

bajnokság 

vegyes Végh Csaba saját rendezés 

Herkules Kupa vegyes Szilágyi Zoltán saját rendezés 

Megyei Lépcsőnfutó 

Verseny 
vegyes Szilágyi Zoltán saját rendezés 

Apáczai Kupa – 

Városi Úszóbajnokság 
vegyes Végh Csaba saját rendezés 

Színjátszó Műhelyek 

Találkozója 
vegyes Sajabó Helga saját rendezés 

Megyei ugrálókötél és 

fekvőtámasz verseny 
vegyes Szilágyi Zoltán saját rendezés 

Refi Kupa – városi 

röplabda 
vegyes Végh Csaba 

Református 

Kollégium 
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Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Megyei helyesíró 

verseny 
vegyes Sajabó Helga Hajnóczy Kollégium 

Istenes versek – városi 

szavalóverseny 
vegyes Sajabó Helga 

Szent Margit 

Kollégium 

Litera-Tura megyei 

irodalmi 

vetélkedősorozat 

vegyes 

Mosgainé Rideg 

Gyöngyi, Bertram 

Kitti 

Hajnóczy Kollégium 

Szirén Kupa – lány 

városi focibajnokság 
vegyes Végh Csaba 

Szent Margit 

Kollégium 

Városi asztalitenisz 

bajnokság 
vegyes Vukman Tibor Horvát Kollégium 

Öttorony – megyei 

szavalóverseny 
vegyes Sajabó Helga Hajnóczy Kollégium 

Wass Albert - 

szavalóverseny 
vegyes Sajabó Helga 

Református 

Kollégium 

Megyei Öko vetélkedő vegyes Egressy Sándor Kodály Kollégium 

Megyei angol nyelvi 

vetélkedő 
vegyes Bäckerné Tassy Ildikó Kodály Kollégium 

 

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

tanulmányok 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) 

 

6.7.2. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

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

Kiemelt mérések: 

m) Neveltségi szint mérés ( 9.évf.) 
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n) Modalitás (tanulási stílusok) kérdőív ( 9.évf.) 

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

p) Szociometriai felmérés (minden csoportban) 

q) Beilleszkedés mérés (új kollégisták körében) 

  

7. SZAKMAI FELADATOK  

4. Intézményegység szakmai feladatai 

4.1.. Tárgyi feltételekkel kapcsolatos feladatok 

4.1.1. Kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzése – forrás esetén. 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2018. június 15. 

4.1.2. Szakmai munkához elengedhetetlen eszközök beszerzése (szakköri alapanyagok, 

szakkönyvek)  

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2017. október 15. 

4.1.3. Ablakok szigetelése, javítása (vasablakok, szélső szobák) 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2017. november 15. 

4.1.4. EFOP-os pályázatban szereplő fejlesztések megvalósításához a feltételek biztosítása. 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2018.06.15.  

4.1.5. Az Árpád Fejedelem Gimnázium felújítása esetén, az alsós osztályaik fogadása  feltételeinek 

megteremtése. 

            Felelős: igazgató 

            Határidő: 2018. 01.31. 

4.1.6. Wifi hálózat kiépítése 

            Felelős: igazgató, rendszergazda 

            Határidő: 2017.12.31. 

 

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. SZMSZ intézményegységre vonatkozó részeinek módosítása az intézményi átszervezésnek 

megfelelően. 

 Felelős: intézményegység-vezető,  

 Határidő: 2017. szeptember 15. 

4.2.1.3. Intézményi önértékelési program módosítása. 

 Felelős: intézményegység-vezető 

 Határidő: 2017. szeptember 30. 
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4.2.1.4. Éves intézményi önértékelési terv elkészítése és megvalósítása. 

 Felelős: intézményegység-vezető, ÖCS tagjai 

 Határidő: 2017 szeptember 15, majd a terv ütemezése alapján. 

4.2.1.5. Az új belépő, gyakornoki fokozatban lévő kolléga mellé mentor kijelölése. 

 Felelős: intézményegység-vezető 

 Határidő: 2017.09.04. 

4.2.1.6. Jogszabályi változások megismertetése a kollégákkal. 

             Felelős: intézményegység-vezető. 

             Közreműködők: Szakértő kolléga. 

             Határidő: 2018.06.15. 

4.2.1.7. Éves beiskolázási terv elkészítése. 

 Felelős: intézményegység-vezető 

 Határidő: 2018.03.15. 

4.2.1.8. A 2018-as minősitésben érintett kollégák felkészítése, és  gyakornoki vizsgák, illetve 

minősítési eljárás sikeres lebonyolítása feltételeinek biztosítása. 

            Felelős: intézményegység-vezető 

            Határidő: 2017.11.20. majd az OH elektronikus felületének ütemezése szerint 

4.2.1.9. A vezetői- és az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre való felkészülés, illetve a kötelező 

dokumentáció elkészítése. 

            Felelős: intézményegység-vezető, ÖCS tagjai 

            Határidő: Éves intézményi önértékelési terv és az OH elektronikus felületének ütemezése 

alapján. 

4.2.1.10. Pedagógiai Program és a Házirend módosítása az intézményi átszervezésnek megfelelően. 

            Felelős: igazgató, MIBI csoport 

            Határidő: 2017.11.30.  

4.2.2. A kompetencia alapú neveléssel-oktatással összefüggő feladatok 

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

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

építési kompetencia területre). 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2018.06.15. 

4.2.2.2. Bemutató foglalkozás megtekintésének megszervezése. 

 Felelős: Szilágyi Zoltán – munkaközösség-vezető 

 Határidő: 2018. március 31. 

4.2.2.3. A kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó három projekt (témahét) megszervezése 

(egészségnevelés, környezetnevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén) 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, tevékenységirányítók 

 Határidő: tevékenységirányítói munkatervek ütemezése szerint 

4.2.2.4. Az „Életrevaló Program” részletesebb megismertetése a nevelőtestülettel. 

 Felelős: Szilágyi Zoltán 

 Határidő: 2018.06.15.  

4.2.2.5. A kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium szakmai napján való részvétel, 

tapasztalatszerzés nevelőtestületi szinten. 

            Felelős: Szilágyi Zoltán 

            Határidő: 2017.10.27. 

4.2.2.6. Az „Életrevaló Program” részleges bevezetése négy csoportban (3., 6., 8., 9. csoport) 

            Felelős: Az érintett csoportok nevelői 

            Határidő: 2018.06.15. 

4.2.2.7. A kompetenciamérésre alapozott fejlesztés megvalósítása 

 Felelős: csoportvezető nevelők 
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 Határidő: 2018.06.15. 

4.2.2.8. Az országos témahetek intézményegységi megvalósítása. 

            Felelős: Egressy Sándor, Hoffmann Zsolt 

            Határidő: Tevékenység irányítók munkatervei alapján 

4.2.3. A tehetséggondozással kapcsolatos feladatok 

4.2.3.1. Ki miben tehetséges, érdeklődési terület – táblázat kitöltése 

            Felelős: csoportvezető nevelők. 

            Határidő: 2017.09.25. 

4.2.3.2. Érdeklődésnek, képességeknek megfelelő szakkörválasztás. 

             Felelős: csoportvezető nevelők. 

             Határidő: 2017.09.30. 

4.2.3.3. A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos továbbképzéseken és tehetségnapon, konferencián való 

részvétel 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2018. június 15.  

4.2.3.4. Szakkörök, tehetségműhelyek működtetése. 

 Felelős: szakkörvezetők 

 Határidő: 2017. 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, a terület irányítói 

 Határidő: kiírás alapján 

4.2.3.6. Tehetséges tanulók számára bemutatkozási lehetőség biztosítása (ünnepségek, 

megemlékezések, kulturális bemutató) 

 Felelős: Sajabó Helga, Vukman Tibor 

 Határidő: tevékenységirányító munkaterve alapján 

4.2.3.7. Kollégiumi színjátszó műhelyek 6. találkozójának megszervezése. 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, Sajabó Helga 

 Határidő: 2018.04.17.  

4.2.3.8.  Legműveltebb csoport- vetélkedősorozat lebonyolítása. 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2018 május31. 

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

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2018. március 01. 

4.2.3.10. A 7 Szokás módszer  alkalmazása négy csoportban. 

 Felelős: Szilágyi Zoltán 

 Határidő: 2018.06.15. 

 

4.2.4. Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok 

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

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2018.06.15. 

4.2.4.2. Fejlesztési tervek elkészítése 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2017. október 15. 

4.2.4.3. Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások tartása a problémás tanulóknak. 
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 Felelős: csoportvezető nevelők, pszichológus 

 Határidő: 2018.06.15. 

4.2.4.4. Rászoruló tanulók támogatása az egyesület szociális keretéből 

 Felelős: igazgató, egyesület elnöke 

 Határidő: 2017. október 31. 2018. március 31. 

4.2.4.5. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása, rendszeres kapcsolattartás a szociális segítővel és a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, csoportvezető nevelők, pszichológus 

 Határidő: 2018.06.15. 

4.2.4.6. Esetmegbeszélések szervezése 

 Felelős: Szilágyi Zoltán, Kiss Emőke 

 Határidő: 2018.06.15. 

4.2.4.7. „Böngészde”- vásár megszervezése. 

            Felelős. Vukman Tibor, Őri Márta 

            Határidő: 2017.12.11., 2018.03.19. 

4.2.4.8. Tíz legrászorultabb tanuló ingyenes étkezésének biztosítása. 

            Felelős: igazgató 

            Határidő: 2017.09.15. 

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

iskolák osztályfőnökeivel, ifjúságvédelmi felelőseivel. 

             Felelős: csoportvezető nevelők 

             Határidő: 2018.06.15. 

 

4.2.5. Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok 

4.2.5.1. Intézményegységi mérési naptár elkészítése 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2017. szeptember 10. 

4.2.5.2. Készségek, képességek szintjének megállapítása, fejlesztési tervek elkészítése 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2017. október 15. 

4.2.5.3. Szociális kompetenciák mérése a 9-10. évfolyamon 

 Felelős: Hoffmann Zsolt 

 Határidő: 2017 szeptember 18. 2018. május 21. 

4.2.5.4. A 9. évfolyamosok neveltségi szintjének mérése 

 Felelős: pszichológus, csoportvezetők 

 Határidő: 2017. 09.14. 

4.2.5.5. A 9. évfolyamosok tanulási stílusának mérése. 

            Felelős: pszichológus, csoportvezetők 

            Határidő: 2017. 09.11-12. 

4.2.5.6. Az új diákok beilleszkedési szintjének mérése 

 Felelős: Balázsi Beáta 

 Határidő: 2017. 10. 24. 

4.2.5.7. Tanulói értékelési rendszer működtetése 

 Felelős: igazgató, csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2018. június 15. 

4.2.5.8. Szociometriai felmérés 

 Felelős: csoportvezetők, pszichológus 

 Határidő: 2017.11.13. 

 

4.2.6. A környezettudatos neveléssel kapcsolatos feladatok 
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4.2.6.1. Környezetvédelmi munkacsoport működtetése 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2018.06.15. 

4.2.6.2. Öko-DT működtetése 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2018.06.15. 

4.2.6.3. Környezetnevelési faliújság tematikus feltöltése 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2018.06.15. 

4.2.6.4. Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét lebonyolítása  

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2018. április 23-26. 

4.2.6.5. BIOKOM látogatás (9.évf.) 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2017. október 17. 

4.2.6.6. Környezetvédelmi teszt kitöltése, feldolgozása 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2017. 10.31., 2018. április 30. 

4.2.6.7. Energia őrjárat működtetése 

 Felelős: Egressy Sándor, Öko-DT 

 Határidő: 2018.06.15. 

4.2.6.8. Az ügyeletesi rendszer és az energiatakarékossági pontozás megreformálása. 

 Felelős:  Egressy Sándor, MIBI csoport 

 Határidő: 2017.11.30. 

4.2.6.9. Túra szakkör indítása, tematikus túrák szervezése a nevezetes környezetvédelmi napokhoz 

kapcsolódóan. 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2018.06.15 

4.2.6.10. A kollégium környezetének tisztán tartása, ápolása, növénygondozás 

 Felelős: Egressy Sándor, Balázsi Beáta 

 Határidő: 2018.06.15. 

4.2.6.11. A „Kollégium fájának” gondozása 

 Felelős:  Öko – DT 

 Határidő: 2018.06.15. 

4.2.6.12. Dekorációs szakkör működtetése, javító napok beiktatása 

 Felelős: Horváth Ibolya Judit 

 Határidő: 2017. október 1. 

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

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2018.06.15. 

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: 2017.október 1. 

4.2.6.16. Szobadekorációs- és legvirágosabb szoba, tanulószoba verseny meghirdetése 

Felelős: Balázsi Beáta, Egressy Sándor, DT 

Határidő: 2017. szeptember 30 

4.2.6.17. Biofarm látogatás  
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      Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: 2018. május 24. 

4.2.6.18. Hőerőmű látogatás 

Felelős: Egressy Sándor 

Határidő: 2017. november 28. 

4.2.6.19. Öko-díjak átadása. 

Felelős: Egressy Sándor, igazgató 

Határidő: 2018. április 26.  

4.2.6.20. Kapcsolatfelvétel a Tettye Forrásházzal. 

            Felelős: Egressy Sándor 

            Határidő: 2018.04.30.  

4.2.6.21. Részvétel a megyei öko-vetélkedőn. 

            Felelős: Egressy Sándor 

            Határidő: kiírás szerint  

 

 

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: 2018. február 15,22. 

4.2.7.4. Családtervezési program lebonyolítása 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: 2017.október 16., november 22. 

4.2.7.5. Őszi Egészségnap lebonyolítása („Őszi termény- és gyümölcsnap”) 

 Felelős: Simaráné kertész Zita, Horváth Iboly Judit 

 Határidő: 2017. október 10 

4.2.7.6. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, csoportvezető nevelők 

 Határidő: 2018.06.15. 

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

 Felelős: szakkörvezetők 

 Határidő: 2017. október 1. 

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: Végh Csaba,  

 Határidő: kiírás szerint 

4.2.7.10. Látogatás a Pécsváradi Változóházba 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita, Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2017. november 08. 

4.2.7.11. Véradás szervezése (Vöröskereszt szervezésében) 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: 2017. szeptember 19. 2017. április 10. 
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4.2.7.12. ANK szintű egészségügyi vetélkedő lebonyolítása (projektnap) 

 Felelős: Backerné Tassy Ildikó, Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: 2018. március 21. 

4.2.7.13. Rendszeres és egészséges táplálkozás nyomon követése. 

            Felelős: csoportvezető nevelők. 

            Határidő: 2018.06.15.  

4.2.7.14. A tanulók mentális állapotának folyamatos nyomon követése. 

            Felelős: csoportvezetők, pszichológus, szociális segítő 

            Határidő: 2018.06.15. 

 

4.2.8. Az intézményegység működésével összefüggő feladatok 

4.2.8.1. Tűzriadó gyakorlása 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2017. október 12. 

4.2.8.2. Éves foglalkozási terv elkészítése 

 Felelős: igazgató 

 Határidő: 2017. szeptember 30. 

4.2.8.3. Szakkörök szervezése 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, szakkörvezetők 

 Határidő: 2017. szeptember 30. 

4.2.8.4. Korrepetálások szervezése 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2017. szeptember 30. 

4.2.8.5. Iskolai korrepetálások feltérképezése 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2017. október 15. 

4.2.8.6. Pályázatok figyelése, írása, elszámolása 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2018.06.15. 

4.2.8.7. Intézményegység honlapjának frissítésével kapcsolatos feladatok, közzétételi lista 

aktualizálása, facebook oldal működtetése. 

 Felelős: Hoffmann Zsolt 

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

4.2.8.8. Ügyeletesi rendszer működtetése. 

            Felelős: csoportvezetők 

            Határidő: 2018.06.15.  

4.2.8.9. Stúdió működésének megreformálása. 

            Felelős: Kuruczné Hofecker Éva  

            Határidő: 2017.10.30. 

 

4.2.9. Erkölcsi és hazafias neveléssel kapcsolatos feladatok 

4.2.9.1. „Tükör”szakkör indítása. 

 Felelős: Horváth Iboly Judit  

 Határidő: 2017.10.01. 

4.2.9.2. Rendőrségi előadás megszervezése-internetes zaklatás és médiatudatosság témakörében. 

 Felelős: Hoffmann Zsolt 

 Határidő: 2018.04.15. 

4.2.9.3. A bűnről és következményeiről szóló előadás  megszervezése az új kollégisták körében. 

 Felelős: Hoffmann Zsolt 

 Határidő: 2018.06.15. 
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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: 2018.06.15. 

4.2.9.6. Névadónk, Apáczai Csere János életét és munkásságát bemutató vitrin létrehozása a porta 

területén. 

           Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó, Hoffmann Zsolt 

           Határidő: 2017.11.15. 

4.2.9.7. Apáczai Csere János emlékműsor megszervezése. 

            Felelős: Sajabó Helga, DT 

            Határidő: 2017.11.20. 
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SZEPTEMBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. péntek A 2017/2018-as tanév első napja  Intézményvezető 

2. szombat    

3. vasárnap    

4. hétfő    

5. kedd    

6. szerda    

7. csütörtök Nevelőtestületi értekezlet 1300 igazgató 

8. péntek    

9. szombat    

10. vasárnap   

11. hétfő Modalitás kérdőív (tanulási stílus)  Kiss Emőke 

12. kedd Modalitás kérdőív (tanulási stílus)  Kiss Emőke 

13. szerda Programadó Közgyűlés;  

„Te szedd!” akció 

 Vukman T., Sajabó H. 

Egressy S. 

14. csütörtök Neveltségi szint felmérés; „Te szedd! akció  Kiss Emőke; Egressy S. 

15. péntek A tűz- és balesetvédelmi továbbképzések megtartása 

különös figyelemmel az oktatási épületek 

balesetveszélyeinek bemutatására; „Te szedd akció!” 

 Intézményvezető 

Egressy S. 

16. szombat    

17. vasárnap    

18. hétfő Konpetenciamérés  Hoffmann Zs., Bäckerné 

19. kedd Véradás  Simaráné 

20. szerda Házi atlétika bajnokság 1600  Végh Cs., Szilágyi Z. 

21. csütörtök Apáczai Kupa – labdarúgó bajnokság  Végh Cs. 

22. péntek    

23. szombat    

24. vasárnap    

25. hétfő Kollégiumi vezetőségi megbeszélés 1400  Igazgató 

26. kedd Legműveltebb csoport vetélkedő  Bäckerné 

27. szerda Szecskaavató 1800  Vukman T. 

28. csütörtök    

29. péntek    

30. szombat   



 

230 

 

OKTÓBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. vasárnap KIR STAT nyílik 

 

 

2. hétfő Munkaközösségi foglalkozás 1300 

Öko-team 1800 

 Szilágyi Z. 

Egressy S. 

3. kedd Megyei Atlétika Bajnokság  Végh Cs., Szilágyi Z. 

4. szerda Aradi vértanúk emléknap Hoffmann Zs. 

5. csütörtök    

6. péntek    

7. szombat    

8. vasárnap    

9. hétfő Nevelőtestületi értekezlet 1100 igazgató 

10. kedd Gyümölcsnap 1900  Egressy S., Horváth J. 

11. szerda Megyei Atlétika Bajnokság (esőnap)   

12. csütörtök Tűzriadó gyakorlás  igazgató 

13. péntek Őszi írásbeli érettségi viszgák kezdete (október  27-ig)   

14. szombat    

15. vasárnap KIR STAT határidő  

16. hétfő Szülész-nőgyógyász előadás  Simaráné 

17. kedd BIOKOM látogatás  Egressy S. 

18. szerda Szobadekorációs verseny 

Nemzeti ünnep (okt.23.) Filmvetítés 1800 

 Egressy S., Horváth J. 

Őri M., Sajabó H. 

19. csütörtök    

20. péntek    

21. szombat    

22. vasárnap   

23. hétfő Nemzeti ünnep  

24. kedd Tökfaragó verseny 

Beilleszkedés mérés 

 Vukman T. 

Balázsi B. 

25. szerda Legműveltebb csoport vetélkedő 

Nyílt nap 

 Bäckerné 

Igazgató 

26. csütörtök    

27. péntek Klebelsberg Kollégium szakmai nap 

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

Szilágyi Z., igazgató 

28. szombat    

29. vasárnap   

30. hétfő Őszi szünet  
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31. kedd Őszi szünet  

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat 

a felvételi eljárás rendjéről 
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NOVEMBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. szerda Mindenszentek   

2. csütörtök Őszi szünet 

 

  

3. péntek Őszi szünet   

4. szombat    

5. vasárnap    

6. hétfő Őszi szünet utáni első tanítási nap;  

Nevelőtestületi értekezlet; Öko-team 1800 

  

igazgató; Egressy S. 

7. kedd Munkaközösségi foglalkozás 
 Szilágyi Z. 

8. szerda Változóház látogatás  Bäckerné, Simaráné 

9. csütörtök    

10. péntek    

11. szombat    

12. vasárnap    

13. hétfő Szociometriai felmérés  csop.vez. nevelők 

14. kedd    

15. szerda    

16. csütörtök Legműveltebb csoport vetélkedő 1600 – könyvtár  Bäckerné 

17. péntek    

18. szombat    

19. vasárnap    

20. hétfő Apáczai Cs. J. – megemlékezés Hoffmann Zs. 

21. kedd Nyílt nap  igazgató, Bäckerné 

22. szerda Szülészeti Klinika látogatás  Simaráné 

23. csütörtök    

24. péntek Kompetenciamérés, nyelvi mérésekkel kapcslatos 

adatok szolgáltatása az OH-nak 

  

25. szombat    

26. vasárnap    

27. hétfő Kollégiumi vezetőségi értekezlet 
igazgató 

28. kedd Hőerőmű látogatás  Egressy S. 

29. szerda Fórum 1700 

Tolódzkodó háziverseny 1900 

 Vukman T. 

Szilágyi Z. 

30. csütörtök   
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DECEMBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. péntek A DIFER mérések elvégzésének határideje Az általános iskolák igazgatói 

2. szombat   

3. vasárnap   

4. hétfő Öko-team 1800 Egressy S. 

5. kedd Munkaközösségi foglalkozás Szilágyi Z. 

6. szerda Mikulás Vukman T., Bäckerné 

7. csütörtök Nevelőtestületi értekezlet 1100 igazgató 

8. péntek A 8. osztályos tanulók jelentkezése a központi 

írásbeli felvételi vizsgára 

 

9. szombat   

10. vasárnap   

11. hétfő „Böngészde” Vukman T., Őri M. 

12. kedd Legműveltebb csoport vetélkedő Bäckerné  

13. szerda Fekvőtámasz házibajnokság 1900 Szilágyi Z. 

14. csütörtök   

15. péntek   

16. szombat   

17. vasárnap   

18. hétfő Kollégiumi vezetőségi értekezlet igazgató 

19. kedd   

20. szerda Fekvenyomós és húzódzkodó házibajnokság 1900 Szilágyi Z. 

21. csütörtök   

22. péntek Téli szünet előtti utolsó tanítási nap  

23. szombat   

24. vasárnap   

25. hétfő Téli szünet  

26. kedd Téli szünet  

27. szerda Téli szünet  

28. csütörtök Téli szünet  

29. péntek Téli szünet  

30. szombat   

31. vasárnap   
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JANUÁR 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. hétfő Újév  

2. kedd Téli szünet  

3. szerda Téli szünet utáni első tanítási nap  

4. csütörtök   

5. péntek   

6. szombat   

7. vasárnap   

8. hétfő Öko-team 1800 Egressy S. 

9. kedd NETFIT mérések kezdete 

Nevelőtestületi értekezlet 

testnevelők, rendszergazdák 

igazgató 

10. szerda Munkaközösségi foglalkozás Szilágyi Z. 

11. csütörtök   

12. péntek   

13. szombat   

14. vasárnap   

15. hétfő Házi úszóbajnokság Végh Cs. 

16. kedd   

17. szerda   

18. csütörtök   

19. péntek   

20. szombat Központi gimnáziumi írásbeli felvételi vizsgák 

általános iskolásoknak 

 

21. vasárnap   

22. hétfő    

23. kedd Legműveltebb csoport vetélkedő  Bäckerné  

24. szerda    

25. csütörtök Lépcsőnfutó házi bajnokság 1700  Szilágyi Z. 

26. péntek Első félév vége   

27. szombat    

28. vasárnap    

29. hétfő Kollégiumi vezetőségi értekezlet 

Városi úszóbajnokság 

igazgató 

Végh Cs. 

30. kedd    
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31.  szerda Városi röplabda I. forduló Végh Cs. 
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FEBRUÁR 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. csütörtök Lépcsőnfutó verseny – megyei 1700  Szilágyi Z. 

2. péntek Félévi értesítők kiadása   

3. szombat    

4. vasárnap    

5. hétfő Öko-team 1800 

Orvostanhallgatók interaktív foglalkozásai 

 Egressy S. 

Simaráné 

6. kedd Félévi értekezlet 900 igazgató 

7. szerda Farsang 1800  Vukman T. 

8. csütörtök Munkaközösségi foglalkozás  Szilágyi Z. 

9. péntek    

10. szombat    

11. vasárnap    

12. hétfő    

13. kedd Filmvetítés 1900  Őri M. 

14. szerda    

15. csütörtök Újraélesztő tanfolyam (10.évf.)  Szilágyi Z. 

16. péntek    

17. szombat    

18. vasárnap    

19. hétfő    

20. kedd    

21. szerda Kommunista diktatúra áld. – koszorúzás 

Házi tolódzkodó verseny 1900 

 Hoffmann Zs. 

Szilágyi Z. 

22. csütörtök Újraélesztő tanfolyam (10.évf.) Szilágyi Z. 

23. péntek    

24. szombat    

25. vasárnap    

26. hétfő  Kollégiumi vezetőségi értekezlet igazgató 

27. kedd  Legműveltebb csoport vetélkedő  Bäckerné  

28. szerda Fekvőtámasz verseny Szilágyi Z. 
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MÁRCIUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 
1. csütörtök Helytörténeti vetélkedő – megyei 1600  Bäckerné 

2. péntek    

3. szombat    

4. vasárnap    

5. hétfő Pénzügyi tudatossáég témahét kezdete 

Nevelőtestületi értekezlet; Öko-team 

 Igazgatók 

igazgató; Egressy S. 

6. kedd   

7. szerda Legműveltebb csoport vetélkedő 

Fekvenyomó házi verseny 

 Bäckerné 

Szilágyi Z. 

8. csütörtök Apáczai Kupa – labdarúgás tavaszi forduló  Végh Cs. 

9. péntek    

10. szombat Munkanap (március 16. pihenőnap)   

11. vasárnap    

12. hétfő    

13. kedd Nemzeti ünnep – koszorúzás, műsor  Hoffmann Zs., Sajabó H. 

14. szerda    

15. csütörtök Nemzeti ünnep   

16. péntek Pihenőnap (március 10. munkanap)    

17. szombat    

18. vasárnap    

19. hétfő „Böngészde”  Vukman T., Őri M. 

20. kedd    

21. szerda Egészségügyi vetélkedő  

Herkules Kupa 

 Simaráné, Bäckerné 

Szilágyi Z. 

22. csütörtök Kulturális bemutató 1800  Sajabó H. 

23. péntek    

24. szombat    

25. vasárnap    

26. hétfő Kollégiumi vezetőségi értekezlet 

Ugrálókötél – háziverseny 

igazgató 

Szilágyi Z. 

27. kedd Húsvétváró kézműves foglalkozás  Horváth J. 

28. szerda Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap   

29. csütörtök Tavaszi szünet   

30. péntek Tavaszi szünet  
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31. szombat   
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ÁPRILIS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. vasárnap Húsvét   

2. hétfő Húsvét 

Tavaszi szünet 

  

3. kedd Tavaszi szünet   

4. szerda Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

Munkaközösségi foglalkozás 

  

Szilágyi Z. 

5. csütörtök Nevelőtestületi értekezlet igazgató 

6. péntek   

7. szombat Gimnázium OH-nak megküldi az ideiglenes felvételi    

8. vasárnap    

9. hétfő Digitális témahét  Hoffmann Zs. 

10. kedd Legműveltebb csoport vetélkedő 

Véradás 

 Bäckerné 

Simaráné 

11. szerda Megyei ugrálókötél verseny 

Fekvőtámasz verseny 

Szilágyi Z. 

12. csütörtök    

13. péntek    

14. szombat    

15. vasárnap    

16. hétfő Holokauszt megemlékezés – filmvetítés 1800  Hoffman Zs., Őri M. 

17. kedd VI. Kollégiumi színjátszó találkozó 1400  Sajabó H. 

18. szerda Fórum a végzősökkel 1700 

Legvirágosabb-, dekorációs verseny 

 Vukman T. 

Egressy S. 

19. csütörtök    

20. péntek Egyeztetett felvételi jegyzék   

21. szombat Munkanap (április 30. pihenőnap)   

22. vasárnap    

23. hétfő Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét  Egressy S. 

24. kedd    

25. szerda Diáknap Vukman T., Szilágyi Z. 

26. csütörtök Sport- és környezetnevelési díjak átadása 1700 Végh Cs., Egressy S., 

Szilágyi Z. 

27. péntek Gimnázium megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 
  

28. szombat    

29. vasárnap    
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30. hétfő Pihenőnap (április 21. munkanap)   
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MÁJUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. kedd A munka ünnepe   

2. szerda Ballagás 1700 igazgató, Sajabó H. 

3. csütörtök Munkaközösségi foglalkozás Szilágyi Z. 

4. péntek Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamon 

Írásbeli érettségi vizsgák kezdete 

  

5. szombat    

6. vasárnap    

7. hétfő Írásbeli érettségi vizsgák kezdete 

Öko-team 

  

Egressy S. 

8. kedd    

9. szerda    

10. csütörtök Nevelőtestületi értekezlet igazgató 

11. péntek    

12. szombat    

13. vasárnap    

14. hétfő    

15. kedd    

16. szerda Flashmob Szilágyi Z. 

17. csütörtök    

18. péntek    

19. szombat    

20. vasárnap    

21. hétfő Kompetenciamérés  Hoffmann Zs. 

22. kedd Kompetenciamérés  Hoffmann Zs. 

23. szerda Kompetenciamérés; Flashmob - esőnap  Hoffmann Zs. 

24. csütörtök Biofarm látogatás Egressy S. 

25. péntek Pedagógusnap   

26. szombat    

27. vasárnap Gyereknap   

28. hétfő Kollégiumi vezetőségi értekezlet igazgató 

29. kedd    

30. szerda    

31. csütörtök   
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JÚNIUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. péntek    

2. szombat    

3. vasárnap  
  

4. hétfő Összetartás napja Hoffmann Zsolt 

5. kedd    

6. szerda Nevelőtestületi értekezlet0 igazgató 

7. csütörtök    

8. péntek    

9. szombat    

10. vasárnap    

11. hétfő    

12. kedd    

13. szerda DT tábor 

14. csütörtök DT tábor 

15. péntek Utolsó tanítási nap (a tanítási napok száma: 180)   

16. szombat    

17. vasárnap    

18. hétfő Érettségi szóbeli vizsgák (június 29-ig) 

Nyári gyakorlat kezdete 

  

19. kedd  
  

20. szerda    

21. csütörtök    

22. péntek    

23. szombat    

24. vasárnap    

25. hétfő    

26. kedd    

27. szerda    

28. csütörtök Évzáró értekezlet igazgató 

29. péntek   

30. szombat   
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JÚLIUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. vasárnap    

2. hétfő    

3. kedd  
  

4. szerda    

5. csütörtök    

6. péntek   

7. szombat   

8. vasárnap   

9. hétfő   

10. kedd   

11. szerda   

12. csütörtök   

13. péntek Nyári gyakorlat vége  

14. szombat   

15. vasárnap   

16. hétfő   

17. kedd   

18. szerda   

19. csütörtök 
 

 

20. péntek   

21. szombat   

22. vasárnap   

23. hétfő   

24. kedd   

25. szerda   

26. csütörtök   

27. péntek   

28. szombat   

29. vasárnap   

30. hétfő   

31. kedd   
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AUGUSZTUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. szerda    

2. csütörtök    

3. péntek  
  

4. szombat    

5. vasárnap    

6. hétfő   

7. kedd   

8. szerda   

9. csütörtök   

10. péntek   

11. szombat   

12. vasárnap   

13. hétfő   

14. kedd   

15. szerda   

16. csütörtök   

17. péntek   

18. szombat   

19. vasárnap 
 

 

20. hétfő   

21. kedd   

22. szerda   

23. csütörtök   

24. péntek   

25. szombat   

26. vasárnap   

27. hétfő   

28. kedd   

29. szerda   

30. csütörtök Gólya tábor 

31. péntek Gólya tábor 

+ 
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4.3.Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős határidő 
eredményes

ségi mutató 

 

Folyamatban lévő projektek 
    

     

 

Fenntartási időszakban lévő 

projektek 

    

     

 

Benyújtásra tervezett 

pályázatok 

    

 

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

Továbbképzési programot érintő változások: Fontos feladat lesz az új 5 tanévre szóló Képzési terv 

összeállítása. 

e) szakmai továbbképzések:- 

f) szakvizsgát adó képzések:- 

g) költség és finanszírozás: -  

Beiskolázási programot érintő változások: 

d) szakmai továbbképzések: Simaráné Kertész Zita továbbképzésének ütemezése. A program 

aktualizálása az elvégzett képzéseknek megfelelően. 

e) szakvizsgát adó képzések: - 

f) költség és finanszírozás: - 

 

5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

5.1. A Kollégium és a családi ház kapcsolata 

 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

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

tájékoztat: 

 Munkaterv, SZMSZ  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 
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A csoportvezetők:  

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

 Aktuális problémák esetén telefonos kapcsolattartás. 

 Programjainkra meghívó küldése. 

 Az intézményi önértékeléssel kapcsolatos kérdőívek elküldése. 

 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 Intézményeg

ység-

vezetőhelyett

es 

2018.06.30. Minden adat 

szerepel a 

Beiratkozási 

Naplóban. 

Információszerzés, tájékoztatás / Gólya tábor csoportvezet

ő nevelők 

2018.08.utolsó 

hete 

 

Dokumentumok begyűjtése, 

információszerzés, tájékoztatás / Beköltözés 

napja 

csoportvezet

ő nevelők, 

vezetőség 

2017.08.30-31. 

2018.08.31. 

Minden 

dokumentum 

leadásra kerül 

együttműködés, kötetlen kapcsolat / 

Rendezvények alkalmával 

csoportvezet

ő nevelők 

folyamatos A szülök 10%-a 

képviselteti magát 

négy 

rendezvényünkön 

 

8. 5.2. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködési rendszer, belső szakmai kapcsolatok) 

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 

felzárkóztató és tehetség-kibontakoztató foglalkozásokra, Öko-modell kialakítása, pénzügyi és 

gazdasági kompetenciák fejlesztése terén) 

 Felelős: igazgató, Egressy Sándor, Bäckerné Tassy Ildikó 

 Határidő: 2017. október 31. 
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 A Művészeti Iskolával kialakított szakmai együttműködés megvalósítása 

 Kapcsolattartó: Bäckerné Tassy Ildikó 

 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 

környezetnevelési program megvalósítása érdekében. 

             Felelős: Simaráné Kertész Zita, Egressy Sándor 

5.2.1.2. Külső együttműködés 

 Kollégiumunk által szervezett városi- és megyei szintű programok meghirdetése más 

kollégiumoknak,  

 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 

Pécsi SZC Zsolnay V. Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, PTE Szociális és Egészségügyi 

Szakgimnázium és Szakközépiskola, Pécsi SZC Angster J. Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája, Szakiskolája és Általános Iskolája – Bäckerné Tassy Ildikó 

Pécsi SZC Simonyi K. Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Bapista Szeretetszolgálat EJSZ 

Széchenyi I. Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája és Sportiskolája– 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, 

Tudatosan a környezetünkért Egyesület) 

 Felelős: Egressy Sándor 

 Határidő: folyamatos 

 Együttműködés a Magyar Orvostanhallgatók Pécsi Bizottságának tagjaival, a Magyar 

Vöröskereszt városi szervezetével 

 Felelős: Simaráné Kertész Zita 

 Határidő: folyamatos 

 Együttműködés a Hungast Kft által üzemeltetett étterem vezetőjével 

 Felelős: igazgató  

 A PKK Apáczai Művelődési Házzal történő szakmai együttműködés koordinálása 

 Felelős: Bäckerné Tassy Ildikó 

 Kapcsolattartó: Vukman Tibor 

 A Csoba Győző Könyvrá Apáczai Fiókkönyvtárral kialakított szakmai együttműködés 

megvalósítása 

 Felelős: csoportvezető nevelők 

 Szabadidős sportprogramok megszervezése a PKK Apáczai Sportegységben 
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 Felelős: Végh Csaba sportfelelős 

 Kapcsolattartó: igazgató 

 Együttműködés a T.A.X. Team Kft képviselőjével 

Kapcsolattartó: igazgató 

 

9. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

Adminisztrációs 

teendők nyomon 

követése 

Munkatervek, 

tanmenetek, 

csoport-és 

foglalkozási 

naplók, 

törzskönyv, 

beiratkozási napló, 

kollégiumi naplók, 

KIR és más 

statisztikai 

adatállományok 

Dokumentumviz

sgálat 

Intézményegység-

vezető, 

Intézményegység-

vezetőhelyettes, 

Munkaközösség-

vezető   

október 

Adminisztrációs 

teendők nyomon 

követése. 

 

Foglalkozások 

színvonala 

 

 Mérések 

feldolgozottsága 

Helyettesítési 

napló, munkaidő 

nyilvántartás, 

továbbképzési 

dokumentumok, 

fejlesztési tervek, 

iktatás. 

Foglalkozások 

 

Mérési 

eredmények 

Dokumentumviz

sgálat. 

 

Hospitáció 

 

 

 

Dokumentumviz

sgálat 

 

Intézményegység-

vezető, 

 

 Intézményegység-

vezetőhelyettes, 

Munkaközösség-

vezető   

 

Intézményegység-

vezető 

november 

 

Foglalkozások 

színvonala. 

 

Foglalkozások. 

 

hospitáció, 

Intézményegység-

vezető, 

Intézményegység-

vezetőhelyettes,    
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

Adminisztráció 

nyomon követése. 

Helyettesítési 

napló, munkaidő 

nyilvántartás 

dokumentumvizs

gálat 

Intézményegység-

vezetőhelyettes 

 

december 

 

Adminisztráció 

nyomon követése 

Foglalkozások 

színvonala. 

 

 

Helyettesítési 

napló, munkaidő 

nyilvántartás 

Szabadság 

nyilvántartás, 

foglalkozás 

egészségügyi 

vizsgálat 

Foglalkozások  

Dokumentumviz

sgálat 

 

 

 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, 

 Intézményegység-

vezetőhelyettes, 

 

 Munkaközösség-

vezető   

január 

Félévi 

adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

Foglalkozások 

színvonala 

Naplók, 

beszámolók, 

statisztika, 

személyi 

nyilvántartás, 

ügyeleti beosztás, 

órarendek. 

Tanulói étkezés 

Foglalkozások 

Dokumentumviz

sgálat 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, 

Intézményegység-

vezetőhelyettes,    

február 

Adminisztráció 

nyomon követése 

Foglalkozások 

színvonala 

Csoportnaplók, 

helyettesítési 

napló, iktatás, 

KIR-rendszer, 

szabadságolási terv 

Értékelő 

foglalkozások 

Dokumentumele

mzés 

 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, 

Intézményegység-

vezetőhelyettes, 

Munkaközösség-

vezető   
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

március 

Adminisztráció 

nyomon követése 

Foglalkozások 

színvonala 

Továbbképzési 

program, 

beiskolázási terv 

Foglalkozások 

Dokumentumele

mzés 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, 

Intézményegység-

vezetőhelyettes, 

április 

Adminisztráció 

nyomon követése 

Foglalkozások 

színvonala 

Csoportnaplók, 

foglalkozási 

naplók (végzős 

diákok) 

Foglalkozások 

 

Dokumentumele

mzés 

Hospitáció 

Intézményegység-

vezető, 

Intézményegység-

vezetőhelyettes 

május 

Adminisztráció 

nyomon követése 

 

Mérések 

feldolgozottsága 

Munkaidő beosztás 

 

Mérési 

eredmények 

 

Dokumentumele

mzés 

Intézményegység-

vezető, 

Intézményegység-

vezetőhelyettes 

június 

Adminisztráció 

nyomon követése 

 

Teljes 

dokumentáció 

Dokumentumele

mzés 

Intézményegység-

vezető, 

Intézményegység-

vezetőhelyettes 

 

A kollégiumi munkaterv mellékletei: 

- A pedagógus munkaközösség munkaterve 

- Önértékelési terv 

- A Diákönkormányzat munkaterve 

- Minőségirányítási munkaterv 
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Pécsi Apáczai Csere János  

Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,  

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

 

Az Alapfokú Művészeti Iskola 

MUNKATERVE 

a 2017/2018. tanévre 

 

 

 

 

Pécs, 2017. szeptember 12. 

 

 

 

 

Összeállította: dr. Szelierné Czina Györgyi 

intézményegység-vezető 
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2017-2018. 

1. Az intézmény tanulói adatai (2017. szeptember) 

osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beilleszkedési, 

tanulási és 

magatartási 

zavarokkal 

küzdő tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-

ban részt 

vevő 

tanulók 

létszáma 

53 10 - - - 8 3 - 

Összesen        

 

Csoportok száma összesen: 53 

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  08.00-13.00 

Szerda 08.30-16.00 11.00-19.00 

Csütörtök 11.00-18.00 08.00-13.00 

Péntek 08.30-12.00 12.00-18.00 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
 

Pedagógusok: 

  Zeneművészeti tagozat:  17 fő 

  Táncművészeti tagozat:      6 fő 

  Képző- és iparművészeti tagozat:   2 fő 

  Összesen:    25 fő 

Dolgozói létszámok: 

 Igazgató:   1 fő 

 Igazgatóhelyettes:  1 fő 

Iskolatitkár:     1 fő 

 Takarító:   1 fő  
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     1 fő (Vállalkozói alkalmazásban) 

 Udvaros-karbantartó:  1 fő  

 

 

Testületen belüli megbízatások:  

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: Kiss Réka 

- 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 

1. A zene világnapja zenetanárok 2017. szeptember 29. 

2. Adventi koncert Szőke Brandó 
2017. december 13. 

17 óra 

3. Karácsonyi hangverseny 
Iván Katalin, 

Kovács Erzsébet 

2017. december 13.  

10 óra 

4. Tavaszváró 2018. Papp Anita 2018. március 14. 

5. Tanári koncert 

Kovács-Werczel 

Karolina,  

Rózsafi Gergely 

2018. május 9. 

 

2.2. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése/Növendékhangversenyek 

 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Kis esti koncert Takácsné Alexa M. 2017.11.15. 

2. Kis esti koncert Rózsafi Gergely 2017.10.24. 

3. Félévi koncertvizsga Sára Erika, Papp Anita 2018.01.31. 

4. Kis esti koncert Tari Gergely 2018.02.14. 

5. Kis esti koncert Sára Erika 2018.03.07. 

6. Könnyűzenei koncert Szuprics Edit 2018.04.18. 



 

254 

 

 

 

2.3. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2017.12.22. Szakmai nap Dr. Szelierné Czina Györgyi 

2018.02.12. Félévi értekezlet Dr. Szelierné Czina Györgyi 

2018.03.10. Tehetségnap Intézményvezetés 

2018.03.28. 
Tanfelügyeletet előkészítő 

nap 
Dr. Szelierné Czina Györgyi 

2018.04.21. 
Továbbképzési nap, 

intézménylátogatás 
Dr. Szelierné Czina Györgyi 

2018.05.09. Tanári koncert 
Rózsafi Gergely,  

Kovács-Werczel Karolina 

 

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 

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

 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2017.10.18. 
Nyílt nap óvodások részére a képzőművészeti 

tagozaton, festészet napja 
Keményffy Gábor 

2017.09.21. 
Nyílt nap óvodások részére a képzőművészeti 

tagozaton 
Kéméndiné Simon Krisztina 

2017.09.28. Zene világnapja Zenetanárok 

2017.12.12. Karácsonyi koncert Szőke Brandó 

2017.12.13. Karácsonyi koncert óvodások részére Iván Katalin 

2017.12.20. 
Nyílt karácsonyi kézműves foglalkozás a 

képzőművészeti tagozaton 

Keményffy Gábor 

Kéméndiné Simon Krisztina 

2018.01.31. Félévi koncertvizsga Sára Erika, Papp Anita 

2018.01.30.. Félévi kiállítás a képzőművészeti tagozaton Kéméndiné Simon Krisztina 

2018. 03.14. Tavaszváró 2018. táncbemutató Papp Anita 
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időpont esemény / téma felelős 

2018.04.13. Gitáros Megyei Találkozó Sára Erika, Szőke Brandó 

2018.04.20-

21. 

VI. Országos Modern- Kortárstánc Tanulmányi 

Verseny 
Radics Hajnalka 

2018.05.16. Év végi tanulói kiállítás a képzőművészeti tagozaton 
Kéméndiné Simon Krisztina, 

Keményffy Gábor 

2018.05.19. XXI. Apáczai Táncfesztivál Tandiné Mosgai Andrea 

2018.06.05. B tagozatos növendékek vizsgakoncertje Rózsafi Gergely 

2018.06.06. 
Év végi tanulói koncertvizsga a táncművészeti 

tagozaton 
Papp Anita 

 

 

2.5. Tervezett mérések és vizsgák  

2.5.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

  

2017.12.11-15. Félévi tantermi vizsgák a táncművészeti tagozaton 

2017.12.19. Gitár- és cselló előjátszás 

2017.12.14. Zongora előjátszás 

2017.12.20. Furulya, klarinét előjátszás 

2018.01.23. Fuvola, vonós előjátszás 

2018.01.24. Ütő hangszeres, magánének előjátszás 

2018.01.31. Félévi koncert (zeneművészeti tagozatos és táncművészeti tagozatos 

növendékek) 

2018.01.30. Félévi kiállítás a képzőművészeti tagozaton 

2018.05.16. Év végi tanulói kiállítás a képzőművészeti tagozaton 

2018.05.22. Zongora, gitár vizsga 

2018.05.24. Ütős és fuvola vizsga 

2018.05.23. Furulya, klarinét, magánének vizsga 

2018.05.25. Hegedűvizsga 

2018.06.05. B tagozatos növendékek vizsgakoncertje 

2018.06.06. Koncertvizsga a táncművészeti tagozaton 

   

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat: 

 

Verseny megnevezése Felkészítő tanár 

XV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny   Ján Boglárka 
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XVI. Budapest Csillagai Nemzetközi Fesztivál  Dr. Papp Judit, Papp Anita, Radics 

Zorka, Mosgai Andrea 

XIV. Országos Gitárverseny  Sára Erika 

Országos Társastánc Tanulmányi Verseny, Szeged Dr. Papp Judit 

XI. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny 
Balassagyarmat 

Iván Katalin 
 

„Press Dance” Nemzetközi Táncfesztivál, Zalaegerszeg  Radics Zorka 

Fafúvósok Megyei Találkozója. Mohács Tari Gergely, 
Zongorakísérő kolléga:  
Forgó György 

„Connector” Nemzetközi Táncfesztivál, Veszprém  Dr. Papp Judit 

IX. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló-, És 
Duóverseny 

 Rózsafi Gergely 

Baranya Megyei Zongorista Növendékek Találkozója, Komló 
 
 

Iván Kati, Gergely Enikő, Solymos 
Adrienne 
 
 

IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny Kaposvár 
 

Alexa Margit, Czepf József, Iván 
Katalin 
 

Országos Festészet Verseny, Budapest Kéméndiné Simon Krisztina 

XVI. Országos Berczik Sára Emlékverseny, Budapest Papp Anita, Radics Zorka 

Gitáros Megyei Találkozó.  
 

Sára Erika, Szőke Brandó 
 

VI. Országos Modern-, Kortárstánc Tanulmányi Verseny Tandiné Mosgai Andrea, Papp 

Anita, Dr. Papp Judit, Radics Zorka 

Prica rajzpályázat Kéméndiné Simon Krisztina 

Orbán György Zongoraverseny, Szentendre Iván Katalin 
 

„Napfény Társastánc Fesztivál Szeged Dr. Papp Judit 

VI. Lenti Táncfesztivál Tandiné Mosgai Andrea 

 
VIII. Modern-, Kortárstánc Verseny és Tánckiállítás, Budapest 

  
Radics Zorka 

XXI. Apáczai Táncfesztivál  Mosgai Andrea, Papp Anita, Dr. 

Papp Judit, Radics Zorka 

„Zemplén” Országos Társastánc Fesztivál, Sátoraljaújhely  Dr. Papp Judit 
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Dunántúli Művészeti Fesztivál, Balatonberény Mosgai Andrea 

XV. ORSZÁGOS FRISS ANTAL GORDONKAVERSENY   Ján Boglárka 

XVI. Budapest Csillagai Nemzetközi Fesztivál  Dr. Papp Judit, Papp Anita, Radics 

Zorka, Mosgai Andrea 

 

 

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: 2017. 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 

 

3.1. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 

 feladat / esemény felelős határidő 

eredménye

sségi 

mutató 

Fenntartási időszakban lévő 

projekt 
TÁMOP 3.2.11/1  

projekt-

menedzser 
folyamatos  

 

 

4. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

 

4.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

 

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

tájékoztat: 
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Fórum 

 

Felelős 

 

Határidő 

Tantestületi értekezletek Dr. Szelierné Czina Györgyi folyamatos 

Iskolavezetőségi értekezlet 

 

Dr. Szelierné Czina Györgyi folyamatos 

Szülői munkaközösségi megbeszélés 

évente 2 alkalommal 

2017. október 5. 

2018. május 31. 

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                           

iskolavezetőség 

folyamatos 

Tájékoztató füzet szaktanárok folyamatos 

 

 

 

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

 

Partner 

 

Tartalom 

 

Felelős 

Baranya Megyei 
Zeneiskolák  

Szakmai, művészeti programok, 
feladatok 
Találkozók szervezése, 
lebonyolítása, felkészítés 
Szakmai értekezletek szervezése 

Dr. Szelierné Czina Györgyi 

Pécsi Művészeti 
Gimnázium és 
Szakközépiskola 

Szakmai és művészeti programokon 
való részvétel, bekapcsolódás 
művészeti projektek létrehozásába 
A három tagozat kapcsolattartása 
az ottani tagozatokkal 
Koncert-, bemutató-, előadás-
látogatás 
Továbbtanuló növendékeink 
nyomon-követése 

Tandiné Mosgai Andrea, 
tagozatvezetők 

Pécsi Kulturális Központ 
Apáczai Művelődési Ház 

Közreműködés a Művelődési Ház 
kulturális, művészeti programjain 
Kiállítás-szervezés 
Együttműködés művészeti 
rendezvények lebonyolításában 

Dr. Szelierné Czina Györgyi,      
Tandiné Mosgai Andrea 
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Terembérlések 

 
 
 

5. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

 

1. INTÉZMÉNYEGYSÉGI ELLENŐRZÉSI TERV 
 

 

Terület 

 

Ki ellenőrzi 

 

Kit ellenőriz 

 

Időpont, határidő 

Milyen 

módon kap 

visszajelzést 

I. Szakmai 
ellenőrzés 
- óralátogatás 
- rendezvények

en, vizsgákon 
- az órák 

pontos 
megtartása 

 

Dr. Szelierné Czina 
Györgyi 
Tandiné Mosgai 
Andrea 

Az előzetesen 
kijelölt tanárokat 
 
Minden pedagógus 

2017. október 1-től 
december 10-ig 
folyamatos 
Előjátszás: 
december, január 
Vizsga: május  

Szóbeli és 
írásbeli az 
érintetteknek 
Év végi 
értekezleten 

II. Adminisztratív 
ellenőrzés 
- normatíva 

ellenőrzés 
- naplók, 

törzslapok 
- 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 
ellenőrzés havonta 
2017.11.15. 
 

Feljegyzés 
készül  
Félévi 
értekezleten 
beszámol az 
igazgató- 
helyettes 

III. Gazdasági 
ellenőrzés 

- térítési díjak  
feladása                

Dr. Szelierné Czina 
Györgyi 

Iskolatitkár Szúrópróba-
szerűen 

Feljegyzés 
készül, irattár 
részére 

IV. TÁMOP 3.2.11/1 
fenntarthatósága 

Projektmenedzser Megvalósító 
pedagógusok 

Folyamatos Szóbeli 
megbeszélés 

 
 
 

 
 

SZEPTEMBER 
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    Esemény, feladat Felelős 

1. péntek A 2017/2018-as tanév első napja  Intézményvezető 

2. szombat    

3. vasárnap    

4. hétfő    

5. kedd    

6. szerda    

7. csütörtök    

8. péntek 17,00 Évnyitó. Színház terem. Minden kolléga 

 

9. szombat    

10. vasárnap 9.1.1.   

11. hétfő Pótbefizetések: 8,00-12,00 és 13,00-17,30 

Órabeosztások 

Minden kolléga 

Minden kolléga 

12. kedd Első tanítási nap Minden kolléga 

13. szerda    

14. csütörtök    

15. péntek 9.1.2.   

16. szombat    

17. vasárnap    

18. hétfő    

19. kedd    

20. szerda Megyei művészetiskolás igazgatói értekezlet Pécs  Dr. Szelierné Czina Györgyi 

    

21. csütörtök Nyílt nap az óvodások részére a képzőművészeti 

tagozaton 

 Kéméndiné Simon Kriszta 

22. péntek    

23. szombat    

24. vasárnap    
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25. hétfő 17,00 Kiállítás megnyitó. ANK Színház terem  Ján Boglárka 

26. kedd    

27. szerda    

28. csütörtök Zene Világnapja  Iván Katalin 

29. péntek Jelentkezési határidő, a XV. ORSZÁGOS FRISS 

ANTAL GORDONKAVERSENY területi válogatójára 

 Ján Boglárka 

30. szombat 9.1.3.   
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OKTÓBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. vasárnap Honvéd téri napok Tandiné Mosgai Andrea 

2. hétfő    

3. kedd    

4. szerda 9.1.4.   

5. csütörtök SZM szülői megbeszélés  Dr. Szelierné Czina Györgyi 

6. péntek    

7. szombat    

8. vasárnap    

9. hétfő    

10. kedd 17,00 Kiállítás megnyitó. ANK Színház terem  Ján Boglárka 

11. szerda Tagozatvezetői értekezlet  Dr. Szelierné Czina Györgyi 

12. csütörtök    

13. péntek    

14. szombat 11,00 XV. ORSZÁGOS FRISS ANTAL 

GORDONKAVERSENY 

Területi válogató (Baranya, Somogy, Tolna, és Zala 

megye) MÜSZI 

 Ján Boglárka, Iván Katalin 

15. vasárnap 
 

 

16. hétfő    

17. kedd Egyiptom kiállítás/múzeum  Keményffy Gábor 

18. szerda Festészet Napja/Képtár  Kéméndiné Simon Krisztina 

19. csütörtök    

20. péntek    

21. szombat    

22. vasárnap   

23. hétfő Nemzeti ünnep  
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24. kedd 17,00 Kis esti koncert. Színház terem. 

Teremfoglalás: 16,00-19,00 

Szervező: Rózsafi Gergely. 

Zongora kísérő kollégák:  

Iván Katalin, B, Solymos 

Adrienne és Forgó György 

25. szerda    

26. csütörtök XVI. Budapest Csillagai Nemzetközi Fesztivál  Dr. Papp Judit, Papp Anita, 

Radics Zorka, Mosgai Andrea 

27. péntek     

28. szombat    

29. vasárnap   

30. hétfő Őszi szünet  

31. kedd Őszi szünet  
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NOVEMBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. szerda Mindenszentek   

2. csütörtök Őszi szünet 

 

  

3. péntek Őszi szünet   

4. szombat    

5. vasárnap    

6. hétfő Őszi szünet utáni első tanítási nap   

7. kedd    

8. szerda Tagozatvezetői értekezlet Dr. Szelierné Czina Györgyi  

9. csütörtök    

10. péntek    

11. szombat    

12. vasárnap    

13. hétfő    

14. kedd 17,00 Kis esti koncert. Színház terem. 

Teremfoglalás: 16,00-19,00 

Szervező: Alexa Margit. 

Zongora kísérő kollégák:  

Iván Katalin, B, Solymos 

Adrienne és Forgó György 

15. szerda   

16. csütörtök    

17. péntek XV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny. Szolnok  Ján Boglárka és Iván Katalin 

18. szombat XV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny  Ján Boglárka és Iván Katalin 

19. vasárnap XV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny  Ján Boglárka és Iván Katalin 

20. hétfő    

21. kedd    

22. szerda    
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23. csütörtök    

24. péntek    

25. szombat    

26. vasárnap    

27. hétfő    

28. kedd    

29. szerda    

30. csütörtök 9.1.5.   
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DECEMBER 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. péntek 9.1.6.   

2. szombat   

3. vasárnap   

4. hétfő   

5. kedd 9.1.7.   

6. szerda Tagozatvezetői értekezlet Dr. Szelierné Czina Györgyi 

7. csütörtök   

8. péntek   

9. szombat   

10. vasárnap   

11. hétfő Félévi vizsgák a táncművészeti tagozaton Papp Anita, Dr. Papp Judit, 

Radics Zorka, Mosgai Andrea 

12. kedd 17,00 Adventi koncert. Református templom 

 

 

 

 

Félévi vizsgák a táncművészeti tagozaton 

Szervező: Szőke Brandó. 

Zongora kísérő kollégák:  

Iván Katalin, B, Solymos 

Adrienne és Forgó György 

 

Papp Anita, Dr. Papp Judit, 

Radics Zorka, Mosgai Andrea 

13. szerda 11,00-11,30 Ovis karácsony. Színház terem. 

Teremfoglalás: 10,00-12,00 

 

 

 

Félévi vizsgák a táncművészeti tagozaton 

Szervezők: Kovács Erzsébet, 

Iván Katalin. Zongora kísérő 

kollégák: Iván Katalin és B. 

Solymos Adrienne  

 

Papp Anita, Dr. Papp Judit, 

Radics Zorka, Mosgai Andrea 

14. csütörtök 13,00 Zongora előjátszás 1-es terem 

 

Iván Kati, Gergely Enikő, 

Solymos Adrienne 
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Félévi vizsgák a táncművészeti tagozaton 

 

Papp Anita, Dr. Papp Judit, 

Radics Zorka, Mosgai Andrea 

15. péntek Jelentkezési határidő a XIV. ORSZÁGOS 

GITÁRVERSENY területi válogatójára 

Sára Erika 

16. szombat   

17. vasárnap   

18. hétfő   

19. kedd 13,00 Gitár „A” és „B” valamint Cselló „A” 

tagozatos előjátszás. 10-es terem. 

Ján Boglárka, Sára Erika, 

Szőke Brandó, Zongorán 

kísér: Iván Katalin 

 

 

 

20. szerda 13,00 Furulya „A” tagozatos előjátszás 10-es terem 

 

 

16,00 Klarinét előjátszás 10-es terem 

 

17,30 Furulya „B” tagozatos és továbbképzős 

növendékek előjátszása. 10-es terem. 

 

Karácsonyi játszó 

Lovász Magdi, Tari Gergely. 

Zongorán kísér: Lovász 

Péterné Balázs Magdolna  

Tari Gergely. Zongorán Kísér: 

Forgó György 

Zongorán kísér: Iván Katalin 

 

 

Keményffy Gábor 

21. csütörtök   

22. péntek Szakmai nap (tanítás nélküli munkanap) Tagozatvezetők 

23. szombat   

24. vasárnap   

25. hétfő Téli szünet  

26. kedd Téli szünet  

27. szerda Téli szünet  
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28. csütörtök Téli szünet  

29. péntek Téli szünet  

30. szombat   

31. vasárnap   
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JANUÁR 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. hétfő Újév  

2. kedd Téli szünet  

3. szerda Téli szünet utáni első tanítási nap  

4. csütörtök   

5. péntek   

6. szombat   

7. vasárnap   

8. hétfő   

9. kedd   

10. szerda Tagozetvezetői értekezlet Dr. Szelierné Czina Györgyi 

11. csütörtök   

12. péntek   

13. szombat   

14. vasárnap   

15. hétfő   

16. kedd   

17. szerda   

18. csütörtök   

19. péntek   

20. szombat Országos Társastánc Tanulmányi Verseny, Szeged Dr. Papp Judit 

21. vasárnap   

22. hétfő    

23. kedd 13,00 Fuvola előjátszás. 10-es terem. 

 

 

Alexa Margit, Czepf József, 

Zongorán kísér: Czepf József 

és Iván Katalin 

Szuprics Edit 
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17,30 Zeneirodalom összefoglaló óra és vizsga. 10-

es terem. 

14,00 Hegedű előjátszás. 1-es terem 

 

 

17,00 Cselló „B” tagozatos előjátszás. 1-es terem 

 

Kovács Erzsébet, Bíró Zsófia, 

Zongorán kísér: Solymos 

Adrienn. 

Zongorán kísér: Iván Katalin.  

24. szerda 15,00-tól Ütő hangszeres előjátszás. 2-es terem. 

19,00-től Magánének előjátszás. 1-es terem. 

Rózsafi Gergely 

Szuprics Edit, Zongorán kísér: 

Forgó György 

25. csütörtök    

26. péntek    

27. szombat    

28. vasárnap    

29. hétfő Félévi tanulói koncertvizsga főpróbája  Papp Anita 

30. kedd Nevezési határidő a területi válogatóra: XI. 

ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS 

KÉTZONGORÁS VERSENY. Balassagyarmat 

 

Félévi kiállítás – iskolai galéria 

 

 

 

 

Keményffy Gábor 

31.  szerda 17,00 Félévi Tanulói Koncert 

teremfoglalás: 16,00-19,00-ig 

Sára Erika, Papp Anita. 

Zongora kísérő kollégák:  

Iván Katalin, B. Solymos 

Adrienne és Forgó György 



 

271 

 

FEBRUÁR 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. csütörtök    

2. péntek Félévi értesítők kiadása   

3. szombat    

4. vasárnap    

5. hétfő   

6. kedd    

7. szerda Tagozetvezetői értekezlet Dr. Szelierné Czina Györgyi  

8. csütörtök    

9. péntek    

10. szombat 11,00 XIV. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY Területi 

válogató 

 Sára Erika 

11. vasárnap    

12. hétfő Félévi értekezlet (Tanítás nélküli munkanap) Dr. Szelierné Czina Györgyi  

13. kedd    

14. szerda 17,00 Kis esti koncert. Színház terem. 

Teremfoglalás: 16,00-19,00-ig 

Tari Gergely, 

Zongora kísérő kollégák:  

Iván Katalin, B, Solymos 

Adrienne és Forgó György 

15. csütörtök    

16. péntek    

17. szombat „Press Dance” Nemzetközi Táncfesztivál, 

Zalaegerszeg 

 Radics Zorka 

18. vasárnap    

19. hétfő    

20. kedd    

21. szerda    
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22. csütörtök    

23. péntek Fafúvósok Megyei Találkozója. Mohács Tari Gergely, 

Zongora kísérő kolléga:  

Forgó György 

24. szombat    

25. vasárnap    

26. hétfő     

27. kedd     

28. szerda   
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MÁRCIUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. csütörtök    

2. péntek 11 óra XI. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS 

KÉTZONGORÁS VERSENY Területi válogatója, 

MÚSZI 

Iván Katalin 

3. szombat „Connector” Nemzetközi Táncfesztivál, Veszprém  Dr. Papp Judit 

4. vasárnap    

5. hétfő   

6. kedd   

7. szerda Tagozatvezetői értekezlet 

17,00 Kis esti koncert. Színház terem. 

Teremfoglalás: 16,00-19,00-ig 

Dr. Szelierné Czina Györgyi 

Sára Erika 

Zongora kísérő kollégák:  

Iván Katalin, B, Solymos 

Adrienne és Forgó György 

8. csütörtök    

9. péntek IX. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTŐHANGSZERES 

SZÓLÓ-, ÉS 

DUÓVERSENY 

 Rózsafi Gergely 

10. szombat Tehetséggondozó nap (Tanítás nélküli munkanap) 

 

IX. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTŐHANGSZERES 

SZÓLÓ-, ÉS 

DUÓVERSENY 

 Tagozatvezetők 

 

Rózsafi Gergely 

11. vasárnap IX. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTŐHANGSZERES 

SZÓLÓ-, ÉS 

DUÓVERSENY 

 Rózsafi Gergely 

12. hétfő „Tavaszváró 2018.” táncbemutató főpróba Papp Anita, Dr. Papp Judit, 

Radics Zorka, Mosgai Andrea 

13. kedd    
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14. szerda „Tavaszváró 2018.” táncbemutató Papp Anita, Dr. Papp Judit, 

Radics Zorka, Mosgai Andrea 

15. csütörtök Nemzeti ünnep   

16. péntek Pihenőnap (március 10. munkanap)  
Nevezési határidő: XI. ORSZÁGOS ZONGORA 
NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY. 
Balassagyarmat 

  

Iván Katalin 

17. szombat    

18. vasárnap    

19. hétfő    

20. kedd    

21. szerda    

22. csütörtök  

 

  

23. péntek Baranya Megyei Zongorista Növendékek 

Találkozója, Komló 

XIV. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY, Vác 

IX. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY. 

Kaposvár 

 

Országos Festészet Verseny, Budapest 

Iván Kati, Gergely Enikő, 

Solymos Adrienne 

Sára Erika, Szőke Brandó. 

Alexa Margit, Czepf József, 

Iván Katalin 

 

Kéméndiné Simon Krisztina 

24. szombat XIV. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY, Vác 

IX. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY. 

Kaposvár 

 

Országos Festészet Verseny, Budapest 

Sára Erika, Szőke Brandó 

Alexa Margit, Czepf József, 

Iván Katalin 

 

Kéméndiné Simon Krisztina 

25. vasárnap XIV. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY, Vác 

IX. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY. 

Kaposvár 

Sára Erika, Szőke Brandó. 

Alexa Margit, Czepf József, 

Iván Katalin 

26. hétfő Múzeumpedagógia - régészet  Keményffy Gábor 

27. kedd    
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28. szerda Tanfelügyeletet előkészítő nap (Tanítás nélküli 

munkanap) 

 Dr. Szelierné Czina Györgyi 

29. csütörtök Tavaszi szünet   

30. péntek Tavaszi szünet  

31. szombat   
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ÁPRILIS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. vasárnap Húsvét   

2. hétfő Húsvét 

Tavaszi szünet 

  

3. kedd Tavaszi szünet   

4. szerda Tavaszi szünet utáni első tanítási nap   

5. csütörtök    

6. péntek XI. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS 

KÉTZONGORÁS VERSENY. Balassagyarmat 

Iván Katalin 

7. szombat XI. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS 
KÉTZONGORÁS VERSENY. Balassagyarmat 
 
XVI. Országos Berczik Sára Emlékverseny, Budapest 

Iván Katalin 

 

 

Papp Anita, Radics Zorka 

8. vasárnap XI. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS 

KÉTZONGORÁS VERSENY. Balassagyarmat 

Iván Katalin 

9. hétfő    

10. kedd    

11. szerda Tagozatvezetői értekezlet  Dr. Szelierné Czina Györgyi  

12. csütörtök    

13. péntek Gitáros Megyei Találkozó.  

Szervező: ANK Művészeti Iskola. 

Helyszín: PTE Művészeti Kar. Liszt terem 

Szervezők: Sára Erika 

Rendezvény lebonyolításban 

segítők a zenetanárok 

14. szombat    

15. vasárnap    

16. hétfő   

17. kedd   

18. szerda 18,00 Könnyűzenei koncert. Színház terem. Szuprics Edit 
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Teremfoglalás 17,00-20,00-ig Zongora kísérő kollégák:  

Iván Katalin, B, Solymos 

Adrienne és Forgó György 

19. csütörtök   

20. péntek VI. Országos Modern-, Kortárstánc Tanulmányi 

Verseny 

Mosgai Andrea, Papp Anita, 

Dr. Papp Judit, Radics Zorka 

21. szombat Szakmai nap (Tanítás nélküli munkanap) 

Munkanap (április 30. pihenőnap) 

 

VI. Országos Modern-, Kortárstánc Tanulmányi 

Verseny  

Tagozatvezetők  

 

Mosgai Andrea, Papp Anita, 

Dr. Papp Judit, Radics Zorka 

22. vasárnap    

23. hétfő    

24. kedd Prica rajzpályázat Kéméndiné Simon Krisztina 

25. szerda   

26. csütörtök   

27. péntek Orbán György Zongoraverseny, Szentendre  Iván Katalin 

28. szombat Orbán György Zongoraverseny, Szentendre 
 
„Napfény” Társastánc Fesztivál, Szeged 
VI. Lenti Táncfesztivál, Lenti 

 Iván Katalin 

 

Dr. Papp Judit 

Mosgai Andrea 

29. vasárnap Orbán György Zongoraverseny, Szentendre 
 
VIII. Modern-, Kortárstánc Verseny és Tánckiállítás, 
Budapest 

 Iván Katalin 

 

Radics Zorka 

30. hétfő Pihenőnap (április 21. munkanap)   
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MÁJUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. kedd A munka ünnepe   

2. szerda Tagozatvezetői értekezlet Dr. Szelierné Czina Györgyi  

3. csütörtök    

4. péntek    

5. szombat    

6. vasárnap    

7. hétfő Írásbeli érettségi vizsgák kezdete   

8. kedd    

9. szerda 17,00 Tanári koncert. Színház terem.  

(Tanítás nélküli munkanap) 

Teremfoglalás: 16,00-19,00-ig 

Szervezők: Kovács-Werczel 

Karolina, Rózsafi Gergely 

10. csütörtök    

11. péntek    

12. szombat    

13. vasárnap    

14. hétfő Szolfézs összefoglaló órák Lovász Péterné Balázs 

Magdolna, Szuprics Edit, 

Kovács-Werczel Karolina, dr 

Szelierné Czina Györgyi 

15. kedd Szolfézs összefoglaló órák Lovász Péterné Balázs 

Magdolna, Szuprics Edit, 

Kovács-Werczel Karolina, dr 

Szelierné Czina Györgyi 

16. szerda 10,00-13,00-ig Zenész alapvizsga. 1-es, 2-es és 10-

es terem. 

 

 

 

Érintett kollégák. Zongora 

kísérő kollégák:  

Iván Katalin, B, Solymos 

Adrienne és Forgó György 

Lovász Péterné Balázs 

Magdolna, Szuprics Edit, 
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Szolfézs összefoglaló órák 

 

 

 

Év végi kiállítás 

Kovács-Werczel Karolina, dr 

Szelierné Czina Györgyi 

 

Kéméndiné Simon Krisztina 

17. csütörtök Szolfézs összefoglaló órák Lovász Péterné Balázs 

Magdolna, Szuprics Edit, 

Kovács-Werczel Karolina, dr 

Szelierné Czina Györgyi 

18. péntek Szolfézs összefoglaló órák Lovász Péterné Balázs 

Magdolna, Szuprics Edit, 

Kovács-Werczel Karolina, dr 

Szelierné Czina Györgyi 

 

19. szombat XXI. Apáczai Táncfesztivál  Mosgai Andrea, Papp Anita, 

Dr. Papp Judit, Radics Zorka 

20. vasárnap    

21. hétfő   

22. kedd 13,00 Gitár és Cselló „A” tagozatos vizsga. 10-es 

terem. 

13,00 Zongora vizsga. 1-es terem 

 

 

Ján Boglárka, Sára Erika, 

Szőke Brandó. 

Iván Katalin, Gergely Enikő, 

Solymos Adrienne. 

 

23. szerda 13,00 Furulya vizsga. A tagozat. 10-es terem 

 

 

 

 

16,00 Klarinét vizsga. A tagozat. 10-es terem 

 

18.00 Magánének vizsga. 1-es terem. 

Lovászné Balázs Magdolna, 

Tari Gergely. 

Zongorán kísér: Lovászné 

Balázs Magdolna és Iván 

Katalin 

Tari Gergely. Zongorán Kísér: 

Forgó György 

Szuprics Edit. Zongorán Kísér: 

Forgó György 
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24. csütörtök 13,00 Fuvola vizsga. 10-es terem 

 

 

15,00 Ütőhangszeres vizsga. 2-es terem 

 

17,30 Zeneirodalom összefoglaló óra és vizsga. 10-

es terem. 

Alexa Margit, Czepf József, 

Zongorán kísér: Czepf József 

és Iván Katalin 

Rózsafi Gergely 

 

Szuprics Edit 

25. péntek 13,00 Hegedű vizsga. 1-es terem 

 

 

Pedagógusnap 

 

Országos Textil Verseny, Szarvas 

Kovács Erzsébet, Bíró Zsófia. 

Zongorán kísér: B. Solymos 

Adrienne. 

 

 

Kéméndiné Simon Krisztina 

26. szombat „Zemplén” Országos Társastánc Fesztivál, 

Sátoraljaújhely 

 Dr. Papp Judit 

27. vasárnap Gyereknap   

28. hétfő    

29. kedd    

30. szerda 9.1.8.    

31. csütörtök 9.1.9. SZM szülői megbeszélés Dr. Szelierné Czina Györgyi 
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JÚNIUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. péntek    

2. szombat    

3. vasárnap    

4. hétfő Év végi tanulói koncertvizsga a táncművészeti 

tagozaton – színpadi próba 15.00-19.00 

Papp Anita, Dr. Papp Judit, 

Radics Zorka, Mosgai Andrea 

5. kedd 17,00 B tagozatos vizsga. Színház terem. 

Teremfoglalás: 16,00-19,00 

Rózsafi Gergely 

Zongora kísérő kollégák:  

Iván Katalin, Forgó György 

6. szerda Év végi tanulói koncertvizsga a táncművészeti 

tagozaton – 17.00  

Papp Anita, Dr. Papp Judit, 

Radics Zorka, Mosgai Andrea 

7. csütörtök    

8. péntek    

9. szombat    

10. vasárnap    

11. hétfő    

12. kedd    

13. szerda    

14. csütörtök    

15. péntek    

16. szombat    

17. vasárnap    

18. hétfő    

19. kedd    

20. szerda    

21. csütörtök    

22. péntek    
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23. szombat Alkotótábor, Matty Kéméndiné Simon Krisztina, 

Keményffy Gábor 

24. vasárnap Alkotótábor, Matty Kéméndiné Simon Krisztina, 

Keményffy Gábor 

25. hétfő Alkotótábor, Matty Kéméndiné Simon Krisztina, 

Keményffy Gábor 

26. kedd Alkotótábor, Matty Kéméndiné Simon Krisztina, 

Keményffy Gábor 

27. szerda    

28. csütörtök    

29. péntek   

30. szombat 9.1.10.   
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JÚLIUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. vasárnap    

2. hétfő    

3. kedd    

4. szerda    

5. csütörtök    

6. péntek   

7. szombat   

8. vasárnap   

9. hétfő   

10. kedd   

11. szerda   

12. csütörtök   

13. péntek   

14. szombat   

15. vasárnap   

16. hétfő   

17. kedd Tánctábor, Balaton Mosgai Andrea 

18. szerda Tánctábor, Balaton Mosgai Andrea 

19. csütörtök Tánctábor, Balaton Mosgai Andrea 

20. péntek Tánctábor, Balaton Mosgai Andrea 

21. szombat Dunántúli Művészeti Fesztivál, Balatonberény Mosgai Andrea 

22. vasárnap   

23. hétfő   

24. kedd   
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25. szerda   

26. csütörtök   

27. péntek   

28. szombat   

29. vasárnap   

30. hétfő   

31. kedd   
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AUGUSZTUS 

    

    Esemény, feladat Felelős 

1. szerda    

2. csütörtök    

3. péntek    

4. szombat    

5. vasárnap    

6. hétfő   

7. kedd   

8. szerda   

9. csütörtök   

10. péntek   

11. szombat   

12. vasárnap   

13. hétfő   

14. kedd   

15. szerda   

16. csütörtök   

17. péntek   

18. szombat   

19. vasárnap   

20. hétfő   

21. kedd   

22. szerda   

23. csütörtök   

24. péntek   

25. szombat   
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26. vasárnap   

27. hétfő   

28. kedd   

29. szerda   

30. csütörtök   

31. péntek   

+ 
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LEGITIMÁCIÓS  ZÁRADÉK 

Az Igazgatótanács nyilatkozata 

A munkatervet az intézmény Igazgatótanácsa 2017. szeptember 14. napján tartott értekezletén 

elfogadta. 

 

Kelt: Pécs, 2017. év szeptember hónap 14. nap 

 

 

 (Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és 

aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 

 

 

 

Az intézményi tanács  

 

Az iskolai munkatervet az intézményi tanács 2017. év szeptember hó 14. napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács  véleményezési jogát a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

 

Kelt: Pécs, 2017. év szeptember hónap 14. nap 

 

Perjési Szabolcs 

intézményi tanács képviselője  
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A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET 

VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSA INTÉZMÉNYEGYSÉGENKÉNT 
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