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BEVEZETÉS 

 A munkaterv az  Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti 

Iskola munkaterv részeként készült. 

 

Pogányi intézményegység munkaterve 

 

1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Pedagógus adatok: 

Engedélyezett álláshely: 5 fő tanító, 1 fő intézményegység - vezető, 1 fő fél álláson lévő pedagógus 

(12 óra), 1 fő óraadó (10 óra), 1 fő óraadó (4óra)  

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 közremű-

ködő pedagógusok névsora, szabadnapja: Szélig Terézia, szakértői nap: péntek 

1.1.3. Minősítésben érintett pedagógus: Fogas Lili 

1.1.4. Vezető heti benntartózkodásának rendje 

 

Szélig Terézia 

intézményegység-

vezető 

Hétfő 7
30

 - 15
30 

Kedd 7
30

 - 15
30  

Szerda 7
30

 - 15
30 

Csütörtök 7
30

 - 15
30 

Péntek 
OH 
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1.2. Az intézmény tanulói adatai (2019. szeptember2.) 

Tanulói létszám: 51 fő német nemzetiségi nyelvoktató program szerint  

osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanuló 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási 

és 

magatar-

tási za-

varok-

kal küz-

dő tanuló 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanuló 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrá-

nyos 

helyzetű 

tanuló 

(HHH) 

 

 

 

RGYK 

egész 

napos 

nevelés-

oktatás-

ban részt 

vevő ta-

nulók 

létszáma 

1. osztály 15 1 0 0 0 0 0 15 

2. osztály 12 1 0 0 1 0 1 12 

3.osztály 15 3 0 0 0 0 1 15 

4. osztály 9 1 0 0 0 0 0 9 

Összesen 51 6 0 0 1 0 2 51 

  

Osztályok száma összesen: 4 osztály 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók: 0 fő 

Magántanuló: 0 fő  

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya: 51 fő = 100% 

SNI tanulók száma és aránya: 6 fő = 11 % 

Étkezők száma: 51 fő 

Ebből az ingyenesen étkező száma és aránya: 2 fő =  4 % 

50 %-os kedvezményben részesülők száma és aránya:18 fő = 35 % 

teljes árat fizetők száma és aránya:   33 fő = 65 % 
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1.3. Tárgyi feltételek 

Az iskola a pogányi önkormányzat tulajdonában lévő épület tetőterében található.  

Helységei: Egy tanári szoba, előtér, mosdók, 4 tanterem.  

Az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a törvényben előírt oktató nevelő munkához (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 

Csorba Győző 

Könyvtár Apáczai 

Fiókkönyvtár  

Könyvtári szabadidős foglalkozások beosztása alapján. 

Fonotéka használata foglalkozásokhoz beosztás alapján. 

Apáczai Művelő-

dési Ház 

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

rális programokon, versenyeken 

 

A terek használatának jellemzői 

A használt tér tulaj-

donosa 

A használt termek száma, 

megnevezése 

Megállapodás (I/N) 

Pécsi Kulturális Köz-

pont Apáczai Sport-

egység 

Hétfő:1. óra kis tornaterem 

Hétfő: 2. óra úszás 

Kedd: 5. óra úszás 

Péntek: 5.óra úszás 

igen (szóbeli) 

Hiányzó, és a tanév során pótolandó tárgyi és személyi feltételek 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek Személyi feltételek 

udvari játékok, udvar részbeni burko-

lása, csoportbontáshoz helyiség, 1 

tanulócsoportnak iskolai pad és 

szék(16 fő), tároló helyiség 

nincs 
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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. 

Iskolai alapdokumentumok aktualizálása (PP,  Házirend). 

Folytatódjék az intézményi önértékelés/pedagógus önértékelés a tanévre lebontott programja. 

A szakértők és a szaktanácsadók bevonásával eredményes felkészülés, felkészítés a  minősítésre. 

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

zék a kerettantervi előírásokat. 

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

Egyéni képességfejlesztés, tehetséggondozás, versenyfelkészítés. 

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

Bázisiskolai tevékenységünkhöz kapcsolódó mozgásfejlesztő program megismertetése jó gyakorlat-

ként. 

Fenntarthatóság, környezettudatos nevelés (ÖKO-iskolai program működtetése). 

Részvétel a fenntartható fejlődés témahéten programjain. 

Iskolai hagyományaink, tervezett rendezvényeink magas színvonalú megvalósítása. 

Külső szakmai partnerkapcsolataink ápolása, lehetőség szerinti bővítése. 

Innovatív szemlélet, módszertani kultúra fejlesztése. 

3. A TANÉV HELYI RENDJE 

A 2019 /2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet (továbbiakban: Tvr.) 

alapján 

3.1. A tanév rendje: A tanítási év első napja: 2019. szeptember 2. 

A szorgalmi időszak első féléve 2019. szeptember 2-tól 2020.január 24-ig tart. Az első féléves tanul-

mányi előrehaladásról a tanulót illetve gondviselőjét 2020. január 31-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő 

által.    

A tanév utolsó tanítási napja: 2020. június 15. (hétfő) 
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3.2. A szünetek időtartama 

A tanítási napok száma: 180 nap 

Tanítási hetek száma: 36 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2019. október 28.- október 31. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 4. 

Téli szünet: 2019. december 23. - 2020. január 3. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20.  

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6.  

Tavaszi szünet: 2020. április 09.- április 14. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. április 08. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 15.  

2019-2020 évi tanév munkanap áthelyezései: A Tvr. 6.§ (7) bekezdése kimondja, hogy a jogszabály 

által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az előírt tanítási napok számára figye-

lemmel - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

Az országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezések a tanév folyamán: 

2019. december 7. szombat munkanap (december 24. kedd helyett) 

2019. december 14. szombat munkanap (december 27. péntek helyett) 

3.3. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

 

 

 

 

intézményegység időpont feladat 

 

 

Pogányi Általános Iskola 

2019. október 25. 

2019. december 07. 

2020. február 03. 

2020. április 15. 

2020. május 25. 

 

2020. június 12. 

Pályaorientációs nap 

Nevelési értekezlet 

Félévi nevelési értekezlet 

Tavaszi nevelési értekezlet 

Egészségnev. és sport nap, Kirándu-

lás (DÖK) 

Szervezeti kultúra fejlesztése 
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3.4. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak 

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

mányainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) 
osztályfőnökök 

2019.10.04. 
Iskolai megemléke-

zés 90%-os részvétel 

2. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünne-

pe (október 23.) osztályfőnökök 

2019.10.22. 

Iskolai ünnepély 

90%-os részvétel 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai 

emléknapja (február 25.) osztályfőnökök 
2020.02.25. 

Iskolai megemléke-

zés 90%-os részvétel  

4. 
Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünne-

pe (március 15.) 

Dr. Feldmann-Németh 

Krisztina  
2020.03.13. 

Ünnepély  90%-os 

részvétel 

5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) 
osztályfőnökök 

2020.04.16. 
Iskolai megemléke-

zés 90%-os részvétel  

6. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 

osztályfőnökök 

2020.06.05.  

Játékos sportvetél-

kedő 90%-os részvé-

tel 

 

3.5. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

 

sz. 
esemény / téma felelős időpont 

eredményességi 

mutató 

1. Autómentes nap Vizuális kultúrát  tanítók 2019.09.23. 
projektmunkák 

100%-os részvétel  

2. Európai Diáksportnap 

Gosztolya József 

Patói Pálma, 

Schweitzerné 

2019.09.27. 

Játékos sportvetél-

kedő, futóverseny 

90%-os részvétel 

3. Zene világnapja Kovács-Werczel Karolina 2019.10.04.  90%-os részvétel   

4. Állatok világnapja Schweitzerné 2019.10. 08. 
projektmunkák 

100%-os részvétel 

5. Erdei iskola Dr. Feldmann-Németh 2019.11.22. Sikeres program a 
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sz. 
esemény / téma felelős időpont 

eredményességi 

mutató 

Krisztina, Fogas Lili Mókus suliban 

100%-os részvétel 

6. Télapó osztályfőnökök 2019.12.06. 

Ajándékcsomagok 

készítése 100%-os 

részvétel 

7. Adventi délután osztályfőnökök 2019.12.20. 

Sikeres karácsonyi 

műsor 100%-os 

részvétel 

8. Alapítványi  karácsony 

Kovács-Werczel Karoli-

na, 

Szélig Terézia 

2019.12.20. 

Sikeres karácsonyi 

műsor 100%-os 

részvétel  

9. Idősek karácsonya 

Kovács-Werczel Karoli-

na, 

Szélig Terézia 

2019.12.19. 

Sikeres karácsonyi 

műsor 100%-os 

részvétel  

10. Magyar kultúra napja osztályfőnökök 2020.01.22. 
Sikeres közös szava-

lat 90%-os részvétel 

11. Farsang osztályfőnökök  2020.02.14. 
Jelmezverseny 

100%-os részvétel 

12. Öltözz pirosba! osztályfőnökök  2020.02.14. 

Piros pólók,  beszél-

getés 100%-os rész-

vétel 

13. Víz világnapja Mecseki Mariann 2020.03.20. 

Sikeres rajzverseny, 

projektmunkák 5-6 

versenymunka 

14. Költészet napja 

Patói Pálma 

 

2020.04.07. 
Sikeres műsor 5-6 

szavalat  

15. Fenntarthatósági témahét programja tanítók 
2020.04.20.-

24. 

Sikeres projektmeg-

valósítás 90%-os 

részvétel, 1 pro-

jekt/osztály 

16. Föld napja 
Dr. Feldmann-Németh 

Krisztina 
2020.04.24. 

Projektmunkák: 8 

projekt/iskola 
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sz. 
esemény / téma felelős időpont 

eredményességi 

mutató 

17. Anyák napja osztályfőnökök 2020.05.04. 

Sikeres műsor, aján-

dék 100%-os részvé-

tel  

18. Madarak és fák napja 

Patói Pálma 

 

2020.05.18. 
Projektmunkák: 8 

projekt/iskola 

3.6. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményessé-

gi mutató 

1. Tanévnyitó Szélig Terézia 2019.09.02. 100%-os részvétel 

2. Iskolanyitogató programok, nyílt napok tanítók, Szélig Terézia 

2020.02.06. 

és 03.04. 

15-20 fő részvétele 

a programjainkon 

3. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 2020.01.31. 
Eredményes, sike-

res félévzárás 

4. Ballagás, tanévzáró Szélig Terézia 2020.06.16. 

100%-os részvétel, 

sikeres, eredmé-

nyes tanévzárás 

 

3.7. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, tanítás nélküli munkanapok időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2019.10.25. Pályaorientációs nap tanítók 
2 szakma bemutatko-

zása 

2019.12.07. Nevelési értekezlet  Szélig Terézia 

Beszámoló a tehetség-

gondozásról , a fejlesz-

tő munkáról100%-os 

részvétel 

2020.02.10. Félévi nevelési értekezlet  Szélig Terézia 

Féléves munka értéke-

lése, eredmények, 

fejlesztendő területek 

100%-os részvétel  
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020.04.15. Tavaszi nevelési értekezlet Szélig Terézia 

Pedagógiai munka 

aktuális kérdései 

100%-os részvétel 

2020.05.25. Egészségnevelési nap, sportnap, kirándulás osztályfőnökök 
Eredményes kirándu-

lás 100%-os részvétel  

2020.06.12.  Szervezeti kultúra fejlesztése Szélig Terézia 

Pedagógiai munka 

aktuális kérdései 

100%-os részvétel 

 

3.8. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

  

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2019.09.09. Szülői értekezlet osztályfőnökök 
érintett szülők részvé-

tele 90%-os részvétel 

2019.10.07. Fogadó óra tanítók 
érintett szülők részvé-

tele 90%-os részvétel 

2019.11.25. Fogadó óra tanítók 
érintett szülők részvé-

tele 90%-os részvétel 

2020.01.13. Fogadó óra tanítók 
érintett szülők részvé-

tele90%-os részvétel  

2020.02.10. Szülői értekezlet osztályfőnökök 

Féléves munka áttekin-

tése, értékelése, fej-

lesztendő területek 

meghatározása 90%-os 

részvétel 

2020.03.09. Fogadó óra tanítók 
érintett szülők részvé-

tele 90%-os részvétel 

2020.05.11. Szülői értekezlet  osztályfőnökök 

Éves munka áttekinté-

se, értékelése, fejlesz-

tendő területek megha-

tározása90%-os rész-

vétel  

 

3.9. Egyéni fogadó órák 

név időpont 

Fogas Lili Kedd 5. óra 

Dr. Feldmann-Németh Krisztina Hétfő 5. óra 
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Gosztolya József (óraadó) Kedd 6. óra 

Kovács-Werczel Karolina (óraadó) Csütörtök 2.óra 

Mecseki Mariann Kedd 4. óra 

Müller Dóra Hétfő 3. óra 

Patói Pálma Kedd 4. óra 

Schweitzerné Gerst Rita Kedd 6. óra 

Szélig Terézia Kedd 2. óra 

 

 

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

pontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2019.11.29. Karácsonyi barkácsolás a Faluházban 
Patói Pálma, Mecseki 

Mariann 

érdeklődő szülők, 

gyerekek részvétele 

90%-os részvétel  

2019.12.19. Karácsony az idősek otthonában 
Kovács-Werczel Karo-

lina, Szélig Terézia 

Sikeres karácsonyi 

műsor 90%-os részvé-

tel 

2019.12.20. Alapítványi karácsony 
Kovács-Werczel Karo-

lina, Szélig Terézia 

Sikeres karácsonyi 

műsor 90%-os részvé-

tel  

2020.02.06. és 

03.04. 
Nyílt nap, Tájékoztató, bemutató órák tanítók 

összes nagycsoportos 

szülő érdeklődő rész-

vétele 

2020.03.13. Március 15-i műsor 
Dr.Feldmann-Németh 

Krisztina 

Sikeres ünnepi műsor 

100%-os részvétel  

2020.04.07.  Költészet napja Patói Pálma 

Sikeres megemlékezés, 

verstanulás 5-6 szava-

lat  

2020.04.08. Húsvéti barkácsolás a Faluházban 

Dr.Feldmann-Németh 

Krisztina, 

Schweitzerné 

érdeklődő szülők, 

gyerekek részvétele 

90%-os részvétel 

 

3.11. Tervezett mérések és vizsgák, mindennapos testnevelés 

3.11.1. Tervezett versenyek 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

verseny megnevezése évfolyam felkészítő tanár megjegyzések 

Mezei futóverseny 
3.-4. évfo-

lyam 
Gosztolya József 2019. október 
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verseny megnevezése évfolyam felkészítő tanár megjegyzések 

Bolyai Matematikaverseny 3. évfolyam 
Szélig Terézia 

 
2019. október 11. 

XXXI. Bátaszéki Matematikaverseny 3. évfolyam  
Szélig Terézia 

 
2019. október 15. 

Mezei futóverseny 
3.-4. évfo-

lyam 
Gosztolya József 2019. október 

Zrínyi Ilona Megyei Matematikaverseny 
2. és 3. évfo-

lyam 

Szélig Terézia 

 
2020.február 21. 

Népmese vetélkedő 4. évfolyam 
Dr.Feldmann-Németh 

Krisztina 
2020. május 

Kertvárosi Matematikaverseny 
1. és 2.  

évfolyam 

Szélig Terézia 

 
2020. április  

Nemzetközi Kenguru Verseny 3. évfolyam 
Szélig Terézia 

 
2020.március 

Apró Matematikusok (megyei)Versenye 
1.2. évfo-

lyam 

Szélig Terézia 

 
2020.május  

Orchidea Pangea Országos Matematikaverseny 3. évfolyam 
Szélig Terézia 

 
2020. április 

IV. Sziporka Országos Matematikaverseny 3. évfolyam 
Szélig Terézia 

 
2020.április 

Világtájoló Nemzetközi Környezetismereti 

Vetélkedő 
3. évfolyam 

Szélig Terézia 

 
2020. május  

Kisiskolák sporttalálkozója 
3.-4. évfo-

lyam 
Gosztolya József 2020. május 

Városi futóverseny 
3.-4. évfo-

lyam 
Gosztolya József 2020. május 

Német mesevetélkedő 
3.-4. évfo-

lyam 
Szélig Terézia, tanítók 2020.04.06. 

Megyei Német Vers-és Prózamondó Verseny 
1.-4 évfo-

lyam 

Müller Dóra 

Fogas Lili 
2020. február  

Megyei Német Népdaléneklési Verseny 
2.-4. évfo-

lyam 

Müller Dóra 

Kovács-Werczel Karo-

lina 

2020. április 08. 

Víz világnapja rajzverseny 
1.-4. évfo-

lyam 
Mecseki Mariann 2020.03.22. 
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Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a ta-

nulmányok 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: 

a) Tanév eleji diagnosztizáló mérések, statisztika elkészítése, eredmények összegzése 

Határidő: 2019.10.15. 

Felelős: tanítók 

b., Félévi tantárgyi szummatív mérések, statisztika elkészítése, eredmények összegzése 

Határidő: 2020.01.25. 

Felelős: tanítók 

c., Tanév végi tantárgyi szummatív mérések, statisztika elkészítése, eredmények összegzése 

Határidő: 2020.06.10. 

 Felelős: tanítók 

d.,  DIFER-mérés: 

Határidő: 2019.10.15. 

Felelős: Schweitzerné Gerst Rita 

e., Sindelar vizsgálóeljárás: 

Határidő: 2019.10.15.  

Felelős: Szélig Terézia 

f., mozgásállapot vizsgálat: 

Határidő: 2019.10.15.  

Felelős:Patói Pálma 

3.11.2. Mindennapos testnevelés megvalósítása 

osztály hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

1. osztály 7. óra 5. óra úszás 7. óra testneve-

lés 

7. óra testneve-

lés 

7. óra testneve-

lés 
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testnevelés 

2.osztály 8. óra testneve-

lés 

8. óra testneve-

lés 

1. óra testneve-

lés 

7. óra testneve-

lés 

5. óra úszás 

3. osztály 1. óra testneve-

lés 

2. óra úszás 

7. óra testneve-

lés 

7. óra testneve-

lés 

 

8. óra 

7. óra testneve-

lés 

4. osztály 8. óra testneve-

lés 

8. óra testneve-

lés 

8. óra testneve-

lés 

 

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. 

 Kréta tantárgyfelosztáshoz kapcsolódó modulok, órarend feltöltése, E-napló létrehozása. 

 Az intézményi statisztika pontos, határidős elkészítése. 

 A legitimációt nem igénylő jogszabályi változások átvezetése a stratégiai dokumentumokban. 

 Az intézményi honlapon jogszabályi tájékozódó linkek elhelyezése. 

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

óratervek) szakszerű elkészítése, a kerettantervekkel és helyi tantervekkel való koherenciájuk 

megteremtése. 

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

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

önértékelés kapcsán munkacsoport működtetése,  éves munkaterv elkészítése,)  

 A szakértők és a szaktanácsadók bevonásával eredményes felkészülés, felkészítés a  

minősítésre (Fogas Lili). 

 Tanév eleji mérések (Difer, Sindelar, mozgásállapot vizsgálat) lebonyolítása, szükség esetén 

fejlesztési tervek elkészítése. 

 Projektoktatás: Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét (2020.04. 20-24.) lebonyolítása. 

 Egyéni képességfejlesztés, tehetséggondozás terén sikeres versenyfelkészítés. 
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 Esélyegyenlőségi tevékenység aktualizálása (RGYK, HH tanulók nyilvántartásával összefüggő 

dokumentumok folyamatos vezetése, aktualizálása). 

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

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

 Bázisiskolai tevékenységünkhöz kapcsolódó mozgásfejlesztő program megismertetése jó gya-

korlatként. 

 Innovatív szemlélet felélesztése, módszertani kultúra fejlesztése, óralátogatások (mindennapos 

testnevelés, magyar nyelv és irodalom, matematika). 

 IKT kompetenciák fejlesztése. 

 Külső szakmai partnerkapcsolataink ápolása, lehetőség szerinti bővítése. 

 A falu hagyományainak ápolása. Iskolai hagyományaink, tervezett rendezvényeink magas 

színvonalú megvalósítása. 

 

 

CÉL FELADAT FELELŐS HATÁRIDŐ 

- Az intézmény működése felel-

jen meg a jogszabályokban 

foglalt előírásoknak  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Tűz- és balesetvédelmi tovább-

képzéseken való részvétel.  

- A tanítók tájékoztatása az aktuális 

jogszabályi változásokról. 

- Munkaköri leírások aktualizálása. 

- A KIR alkalmazotti nyilvántartás-

okkal kapcsolatos ellenőrzések 

elvégzéséhez, a szükséges korrek-

ciók végrehajtásához segítség nyúj-

tás. 

- Az intézményi statisztika pontos, 

határidős elkészítése. 

- Az intézményi honlapon jogsza-

bályi tájékozódó linkek elhelyezé-

se. 

- Legitimációt nem igénylő jogsza-

bályi változások átvezetése az isko-

lai stratégiai dokumentumokba (PP, 

- intézményegység 

vez., tanítók 

- intézményegység- 

vez. 

- intézményvezető 

 

- intézményegység- 

vez. 

 

- intézményegység- 

vez. 

- intézményegység- 

vez. 

 

 

-  intézményegység- 

- 2019.09.15 

 

-2019.08.26. ill.foly. 

 -2019.10.15. 

 

- 2019.09.15.  

 

 

-2019.10.15. 

 

-2019.09.30 

 

 

-2019.09.30 
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- Az iskolai operatív szakmai 

dokumentumok elkészítése, a 

kerettantervekkel és helyi tan-

tervekkel való koherenciájuk 

megteremtése 

  

Házirend) 

- Iskolai munkaterv, benne  az 

önértékelési éves terv elkészítése, 

legitimálása.  

- Tanmenetek kerettantervekhez 

kapcsolódó koherenciájának átte-

kintése.  

- A pedagógiai munka belső szak-

mai dokumentumainak (tanmene-

tek, tematikus tervek, óratervek) 

szakszerű elkészítése.  

vez.  

 

-  intézményegység- 

vez.  

 

- tanítók 

 

 

- tanítók 

 

-2019.09.30 

 

 

-2019.09.15. 

 

-2019.09.30 

 

Intézményi önértékelés   - Felkészülés a külső szakmai érté-

kelésre: pedagógus önértékelés 

- Iskolai 1 éves és éves önértékelési 

munkaterv elkészítése 

 - Fogas Lili önértékelésének elké-

szítése (dokumentum elemzés, 

interjú, óralátogatás, kérdőíves 

felmérés, elvárások teljesülésének 

értékelése, önfejlesztési terv elké-

szítése)  

- Fogas Lili 

 

- intézményegység- 

vez. 

 

- Fogas Lili 

 

 

 

-2019.09.30.ill. fo-

lyamatos 

- 2019.09.15. 

 

 

-2020.04.30. 

A tanítók ismerjék meg a rájuk 

vonatkozó jogszabályi változá-

sokat, különösen a pedagógus 

előmeneteli rendszerrel és a 

minősítéssel kapcsolatos előírá-

sokat, valamint a kerettantervi 

előírások változásait 

- Jogszabályi változások nyomon 

követése a pedagógus előmeneteli 

rendszerrel és a minősítéssel, tan-

felügyelettel kapcsolatban.  

 

 

- intézményegység- 

vez., tanítók 

  

- 2019.08.30. ill 

folyamatos 

 

Innovatív szemlélet felélesztése, 

módszertani kultúra fejlesztése 

 

 

 

- kiemelt figyelmet igénylő tanu-

lókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység megvalósítása (mérés, 

fejl., tehetséggondozás versenyfel-

készítés)  

- mindennapos testnevelés  tapasz-

talatai 

- projektoktatás: Fenntarthatóság-

környezettudatosság témahét 

Szélig Terézia, Dr. 

Feldmann Németh 

Krisztina 

 

 

- Gosztolya József  

 

- tanítók esemény-

- 2020.06.15. 

 

 

 

- 2020.06.15. 

 

- 2019.06.15. 
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(2020. 04. 20-24.) lebonyolítása 

- óralátogatások lásd ell. terv sze-

rint 

- közreműködés az intézmények 

közötti munkaközösség az SNI tan. 

ért. munkaközösséggel 

naptár szerint 

- tanítók esemény-

naptár szerint 

 

- Patói Pálma 

 

 

- 2020.06.15. 

 

 

- 2020.06.15. 

Iskolai mérések  

 

 

- tanév eleji mérések (Difer, 

Sindelar, mozgásállapot vizsgálat) 

lebonyolítása, szükség esetén fej-

lesztési tervek elkészítése 

- Szélig Terézia, 

Patói Pálma, 

Schweitzerné Gerst 

Rita 

2019.10.15. 

Az intézményi esélyegyenlőségi 

programok aktualizálása 

- esélyegyenlőségi programunk 

aktualizálása, gyermekvédelemmel 

összefüggő feladatok áttekintése,  

- intézményegység- 

vez., tanítók 

- 2020.06.15. 

A környezettudatos nevelés  

 

környezetvédelmi, egészségnevelé-

si feladatok,  játékos sportvetélke-

dők, egészségnap, Állatok világ-

napja, Víz világnapja, Föld napja, 

Madarak és fák napja, Diáksport 

nap, Öko-iskola pályázatban foglal-

tak részarányos megvalósítása 

- tanítók esemény-

naptár szerint 

 

 

- 2020.06.15. ill. 

eseménynaptár sze-

rint folyamatos 

 

Szakmai kapcsolatok az ANK 

intézményegységeivel, külső 

partnerek felkutatása 

 

- szakmai együttműködés folytatása 

az ANK intézményegységeivel 

(nemzetiségi programok, verseny-

szervezés, szakmai rendezvények) 

- támogató külső partnerek felkuta-

tása 

- intézményegység- 

vez., tanítók 

- 2020.06.15. 

 Bázisiskolai tevékenységünk-

höz kapcsolódó mozgásfejlesztő 

program megismertetése jó 

gyakorlatként 

- bemutató órák 

- részvétel a szupervízión 

- Patói Pálma -2019.09.15. és meg-

egyezés szerint havi 

1 alkalom 

A falu hagyományainak ápolása 

 

 

- részvétel a falu hagyományőrző 

rendezvényein (Idősek karácsonya, 

Alapítványi karácsony, Március 

15.,  Német nap, stb.) 

- intézményegység- 

vez., tanítók ese-

ménynaptár szerint 

- 2020.06.15. 
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4.1. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

Folyamatban lévő projektek feladat / esemény felelős határidő 

eredmé-

nyességi 

mutató 

Öko-iskola Pályázatban foglaltak megvalósítása 
Patói 

Pálma 
2019.06.15. 

Tervezett 

programok 

sikeres meg-

valósítása 

 

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 mun-

kakör 

státusz képzés képzés 

kezdete 

képzés 

várha-

tó vége 

idő-

tar-

tam 

he-

lyette

sítés 

mód-

ja 

válto-

zás 

válto-

zás 

oka 

meg-

jegy-

zés 

Fogas 

Lili 

tanító nem 

kötele-

zett 

német szakos 

tanár (PTE) 

2019.09.0

2. 

2021.0

6.30. 

2 év szí-

vessé

gi 

csere 

   

Me-

cseki 

Mari-

ann 

tanító kötele-

zett 

Stresszoldó 

tanfolyam 

2019.10.1

8. 

2019.0

9.27. 

60 

óra 

szí-

vessé

gi 

csere 

   

Szélig intéz-

ménye

nem 

kötele-

Stresszoldó 2019.10.1 2019.0 60 nem 

szük-
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Terézia gység-

vezető 

zett tanfolyam 8. 9.27. óra séges 

 

5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

 

5.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

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

intézményvezetést, nevelőtestületet, szülők közösségét, tanulókat, helyi önkormányzatot  

Az osztályfőnökök: szülőket, tanulókat 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

e-napló, féléves és év végi értékelés a bizonyítványban, szülői értekezlet, fogadó óra, igény szerint 

napi rendszerességgel eseti megbeszélés. 

A szülőkkel való kapcsolattartás módjai: 

időpont esemény / téma 
módszer 

felelős 
eredményes-

ségi mutató 

2019.09.02. Tanévnyitó 

 

ünnepély 

Szélig Terézia 
érintett szülők 

részvétele 

2019.09.09. 

Szülői értekezlet (tárgyi feltételek,tanév 

céljai, feladatai a munkaterv alapján,várható 

programok, együttműködések, kérések) 

megbeszélés, 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

osztályfőnökök 
érintett szülők 

részvétele 

2019.10.04. Zene világnapja 

 

megemlékezés 

Kovács-Werczel 

Karolina 

érintett szülők , 

gyerekek, tanítók 

részvétele 

2019.10.07. 

Fogadó óra (tanulók magatartásának, szor-

galmának, teljesítményének értékelése, kéré-

sek, javaslatok)  

megbeszélés, 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

tanítók 
érintett szülők 

részvétele 

2019.10.15. 
Vizsgálóeljárások eredményeinek ismerteté-

se, teendők megbeszélése 

megbeszélés, 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

 Patói Pálma, 

Szélig Terézia 

érintett szülők 

részvétele 

2019.11.25. Fogadó óra (tanulók magatartásának, szor- megbeszélés, tanítók érintett szülők 
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időpont esemény / téma 
módszer 

felelős 
eredményes-

ségi mutató 

galmának, teljesítményének értékelése, kéré-

sek, javaslatok) 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

részvétele 

2019.11.29. Barkácsolás a Faluházban 

kézműves foglal-

kozás 
Patói Pálma, Me-

cseki Mariann 

érintett szülők , 

gyerekek részvéte-

le 

2019.12.18. Adventi délután 

 

ünnepély 
osztályfőnökök 

forgatókönyv 

szerinti meghitt, 

sikeres fellépés 

2019.12.20. Alapítványi karácsony 

ünnepély Kovács-Werczel 

Karolina, Szélig 

Terézia 

forgatókönyv 

szerinti meghitt, 

sikeres fellépés 

2020.01.13. 

Fogadó óra (tanulók magatartásának, szor-

galmának, teljesítményének értékelése, kéré-

sek, javaslatok) 

megbeszélés, 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

tanítók 
érintett szülők 

részvétele 

2020.02.06. Nyílt nap 
bemutató órák 

tanítók 
érintett szülők 

részvétele 

2020.02.10. 

Szülői értekezlet (féléves munka áttekintése, 

értékelése, fejlesztendő területek meghatáro-

zása) 

megbeszélés, 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

osztályfőnökök 
érintett szülők 

részvétele 

2020.02.14. Öltözz pirosba! Farsang 

 

farsangi bál 
tanítók 

érintett szülők , 

gyerekek részvéte-

le 

2020.03.04. Nyílt nap 
bemutató órák 

tanítók 
érintett szülők  

részvétele 

2020.03.09. 

Fogadó óra (tanulók magatartásának, szor-

galmának, teljesítményének értékelése, kéré-

sek, javaslatok) 

megbeszélés, 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

tanítók 
érintett szülők  

részvétele 

2020.03.13. Március 15-i ünnepség 

 

ünnepély 

Dr. Feldmann-

Németh Krisztina 

érintett szülők , 

képviselőtestület 

részvétele 

2020.04.07. Költészet napja 
ünnepély 

Patói Pálma 
érintett szülők 

részvétele 

2020.04.08. Húsvéti barkácsolás a Faluházban 
barkácsolás Dr. Feldmann-

Németh Krisztina, 

érintett szülők , 

gyerekek részvéte-
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időpont esemény / téma 
módszer 

felelős 
eredményes-

ségi mutató 

Schweitzerné le 

2020.05.11. 

Szülői értekezlet (éves munka áttekintése, 

értékelése, fejlesztendő területek meghatáro-

zása) 

megbeszélés, 

egyeztetés, véle-

ménynyilvánítás 

osztályfőnökök 
érintett szülők 

részvétele 

2020.05.04. Anyák napja 

 

ünnepély 

osztályfőnökök 
érintett szülők 

részvétele 

2020.06.05. Nemzeti összefogás napja 

játékos sportvetél-

kedő osztályfőnökök 

érintett szülők és a 

gyerekek részvéte-

le 

2020.06.16. Tanévzáró 

 

ünnepély 
Szélig Terézia 

érintett szülők , 

gyerekek részvéte-

le 

 

5.2. Szakmai kapcsolatok  

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

szakmai 

kapcsolat 

feladat kapcsolat módja felelős közreműködők eredmények 

Pécsi Tan-

kerület 

az intézmény 

jogszabályok-

nak megfelelő 

működtetése 

megbeszélés, e-

mail, telefon, 

egyeztetés, eseti 

konzultáció 

intézményegy-

ség- vezető 

intézményvezetés kölcsönös meg-

elégedésen ala-

puló együttmű-

ködés 

1.Sz. Általá-

nos Iskola 

Versenyszer-

vezés (Megyei 

és Országos 

Német Népdal-

éneklési Ver-

seny), bemuta-

tó órák, szak-

mai napok, 

eseti konzultá-

ció, bemutató 

órák 

eseti konzultáció, 

megbeszélés, 

hospitálás 

intézményegy-

ség- vezető , 

tanítók 

tanítók, iskolave-

zetés 

sikeres verseny-

szervezés, IKT 

kompetencia 

fejlesztése be-

mutatón keresz-

tül 
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2.Sz. Általá-

nos Iskola 

bemutató órák, 

szakmai prog-

ramok 

eseti konzultáció intézményegy-

ség- vezető, 

tanítók   

tanítók iskolave-

zetés 

IKT kompeten-

cia fejlesztése 

bemutatón ke-

resztül 

Intézményve-

tetés 

folyamatos 

tájékoztatás, 

egyeztetés, 

szakmai be-

szélgetések, 

részvétel igaz-

gatói értekezle-

teken, megbe-

széléseken, 

adatszolgálta-

tás, dokumen-

tumok elkészí-

tése, képzések 

eseti konzultáció, 

patronáló, támo-

gató, odafigyelő 

segítségadás, 

Igazgatói értekez-

let, e-mail, tele-

fon, folyamatos 

tájékoztatás, 

egyeztetés 

intézményegy-

ség- vezető 

tanítók, intéz-

ményvezetés 

titkársági dolgo-

zói, munkaügy 

dolgozói 

sikeres, eredmé-

nyes iskolaveze-

tés, 

elfogadó partneri 

együttműködés 

Intézmények 

közötti mun-

kaközösség 

az SNI tanu-

lók ért. 

folyamatos 

tájékoztatás, 

egyeztetés, 

szakmai be-

szélgetések 

eseti konzultáció, 

megbeszélés 

Patói Pálma tanítók, intéz-

ményegység - 

vezető 

elfogadó partneri 

együttműködés 

Apáczai Mű-

velődési Ház 

Honvédtéri 

napok, prog-

ramokon való 

részvétel, 

Meghirdetett 

előadásokon 

részvétel 

programokon 

való részvétel, 

programajánló 

felhívások 

intézményegy-

ség- vezető, 

tanítók 

tanítók, művelő-

désszervezők 

sikeres progra-

mok  

Csorba Győ-

ző Könyvtár 

Apáczai Fi-

ókkönyvtár 

Könyvtári 

órák, fonotékai 

foglalkozások 

könyvtári órák, 

fonotéka látoga-

tása 

tanítók tanítók, könyvtá-

rosok 

sikeres, eredmé-

nyes órák, fi-

gyelmes, támo-

gató kollégák 

Pécsi Kultu-

rális Központ 

Apáczai 

úszásoktatás úszásoktatás (heti 

3 óra), kis torna-

tanítók tanítók, úszóokta-

tó 

szülői elégedett-

ség  
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Sportegység terem használata  

(heti 1 óra) 

Pogányi Ön-

kormányzat 

éves feladatok 

megbeszélése, 

egyeztetés, 

programokon 

való részvétel, 

eseti konzultá-

ció 

utazások támoga-

tása, működéshez 

a fenntartó által 

nem támogatott 

kiadások átválla-

lása 

intézményegy-

ség- vezető 

polgármester, 

falugondnokok 

ingyenes utazás 

a gyerekek szá-

mára, karbantar-

tási munkák, 

rendezvénytér 

kialakítása, rak-

tárhelyiség biz-

tosítása 

Pogányi Né-

met Önkor-

mányzat és 

Egyesület 

programokon 

való részvétel, 

eseti konzultá-

ció 

színházlátogatás, 

kirándulás finan-

szírozása, eszköz 

és  néptánc okta-

tás támogatása 

intézményegy-

ség- vezető 

tanítók, civil 

szervezet képvi-

selője 

sikeres produk-

ciók, együttmű-

ködés 

Pogányi 

Óvoda 

bemutató órák, 

nyílt nap, kéz-

műves foglal-

kozás, közös 

fellépések 

beiskolázás, eseti 

konzultáció 

intézményegy-

ség- vezető 

tanítók, óvodave-

zető, óvónők 

bemutató foglal-

kozások/órák, 

szakmai progra-

mok 

Pogányi Fa-

luház 

Pprogramokon való részvétel Karácsonyi ün-

nepség, Március 

15., Kihívás nap-

ja, könyvtári órák 

intézményegy-

ség- vezető, 

tanítók 

Faluház vezetője, 

tanítók  

sikeres produk-

ciók 

Pogányért 

Alapítvány 

Alapítványi  

karácsony ill. 

felkért rendez-

vényeken rész-

vétel 

eseti konzultáció, 

szerepléseken 

részvétel 

intézményegy-

ség- vezető 

Rőder Attila kölcsönös meg-

elégedésen ala-

puló együttmű-

ködés 

Pogányi Hí-

rek 

szerkesztőségi 

megbeszélése-

ken részvétel, 

cikkek írása 

Hírek események 

az iskola életéről 

(cikkek írása) 

intézményegy-

ség- vezető 

  

szerkesztőségi 

tagok 

megjelent írások, 

gyerekmunkák 

PTE hallgatók foga- Szakdolgozat-

írásban tanács-

intézményegy-  sikeres szakdol-

gozatírásra, taní-
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dása adás, óralátoga-

tás, hospitálás 

ség- vezető tanítók tási gyakorlatra 

felkészítés,  

Kulcsár Mi-

hályné 

szupervízor óralátogatás, 

megbeszélés 

intézményegy-

ség- vezető, 

Patói Pálma 

Kulcsár Mihály-

né, Patói Pálma 

kölcsönös meg-

elégedésen ala-

puló együttmű-

ködés 

Zsálya liget programok 

szervezése 

programokon 

való részvétel 

intézményegy-

ség- vezető 

Zsálya liget kép-

viselője, intéz-

ményegység- 

vezető 

kölcsönös meg-

elégedésen ala-

puló együttmű-

ködés 

 

6. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

 

hónap ellenőrzés célja 
ellenőrzött terüle-

tek 

alkalmazott 

módszer 

 

ellenőrzött 

pedagógus 

ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

- munkaköri leírások aktualitá-

sai 

- bemeneti mérések: tanulói 

képességek felmérése (Difer, 

Sindelar, mozgásállapot vizsgá-

lat) 

- ped. és iskolatitkár 

munkaköri leírásai  

- vizsgáló eljárások, év 

eleji felmérések   

 

- szöveg aktua-

lizálása 

- felmérések 

-

intézmény-

egység- ve-

zető 

- Szélig Teré-

zia, Patói 

Pálma, 

Schweitzerné  

intézményve-

zető, intéz-

ményegység-

vezető 

október 

- évindítás adminisztrációs 

teendőink nyomon követése 

- tanügyi dokumentumok veze-

tése 

- óralátogatás: mindennapos 

testnevelés, gyakornok 

 

- KIR és más statiszti-

kai adatállományok,  

- osztálynaplók, fog-

lalkozási terv, egyéni 

fejlesztési tervek, te-

hetséggondozás ter-

ve,törzslapok, tanme-

netek, tematikus ter-

vek,  

- látogatott tanórák:  

 

- dokumentum- 

vizsgálat 

 

 

 

 

- óralátogatás, 

hospitálás, 

 

intézményegy-

ség - vezető 

 

- tanítók 

 

 

- Fogas Lili, 

 intézmény-

vezető 

intézményegy-

ség vezető 

 

 

 

intézményegy-

ség - vezető 
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hónap ellenőrzés célja 
ellenőrzött terüle-

tek 

alkalmazott 

módszer 

 

ellenőrzött 

pedagógus 

ellenőrzést 

végzők 

testnevelés ,német  óramegbeszé-

lés 

- Gosztolya 

József 

 

 

november differenciálás lehetőségei  

- látogatott tanórák: 

matematika, magyar 

nyelv és irodalom, 

német 

- óralátogatás, 

hospitálás, 

óramegbeszélés  

- Patói Pálma,  

Dr. Feldmann-

Németh Krisz-

tina,  Fogas 

Lili, Mecseki 

Mariann, 

Schweitzerné 

intézményegy-

ség - vezető 

 

 

január 

félévi adminisztráció megfelelé-

se és teljesítése 

 adminisztratív teendők ellátása 

- naplók,  beszámolók, 

statisztika 

- iktatás, tanulói nyil-

vántartás, isk. életvitel 

dokumentumai 

- dokumentum- 

vizsgálat 

 

 

minden peda-

gógus  

intézményegy-

ség - vezető 

 

február 

tanügyi dokumentumok vezeté-

se 

 

- osztálynaplók, fog-

lalkozási terv, egyéni 

fejlesztési tervek, te-

hetséggondozás terve, 

tapasztalati tanmenetek 

- óralátogatás 

- dokumentum- 

vizsgálat  

 

- hospitálás, 

óramegbeszé-

lés 

 

minden peda-

gógus 

 

 Fogas Lili 

intézményegy-

ség - vezető 

 

április Fenntarthatósági témahét óralátogatás 

hospitálás, 

óramegbeszé-

lés 

 

 

osztályfőnö-

kök 

intézményegy-

ség - vezető 

 

május Öko-iskola projektnap  Madarak és fák napja 

hospitálás, 

projektnap 

megbeszélése 

  

 

Patói Pálma 

intézményegy-

ség - vezető 

 

június 

 tanügyi dokumentumok vezeté-

se 

 adminisztratív teendők ellátása 

- naplók, törzslapok, 

bizonyítványok, be-

számolók, statisztika 

- iskolai életvitel do-

 dokumentum- 

vizsgálat 

 

minden peda-

gógus 

intézményegy-

ség - vezető 
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hónap ellenőrzés célja 
ellenőrzött terüle-

tek 

alkalmazott 

módszer 

 

ellenőrzött 

pedagógus 

ellenőrzést 

végzők 

kumentumai 

 

A 2019-2020 tanév tagintézményi feladattervét a szülői szervezet 2019.09.18-án megtartott szülői ér-

tekezletén véleményezte.(lásd. melléklet) 

A 2019-2020 tanév intézményegység feladattervét a nevelőtestület 2019.09.18.-án megtartott értekez-

letén elfogadta. (lásd. melléklet) 
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MELLÉKLETEK  

 

1.sz melléklet 2019-2020 évi eseménynaptár 

2.sz melléklet 2019-2020 tanév éves önértékelési terv 

3.sz melléklet 1. osztály osztályfőnöki munkaterv 

4.sz melléklet 2. osztály osztályfőnöki munkaterv 

5.sz melléklet 3.osztály osztályfőnöki munkaterv 

6.sz melléklet 4.osztály osztályfőnöki munkaterv 

7.sz melléklet 2019-2020 évi Öko-iskola munkaterv 

8.sz melléklet 2019-2020 évi Mozgásfejlesztés munkaterv 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKOK 

A nevelőtestület nyilatkozata 

A munkatervet és annak mellékleteit a nevelőtestület a 2019. szeptember 18. napján megtartott érte-

kezletén megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett, azt elfogadta. 

Fogas Lili ........................................ 

Dr. Feldmann-Németh Krisztina ........................... 

Gosztolya József .............................................. 

Kovács-Werczel Karolina ................................ 

Mecseki Mariann ............................................... 

Müller Dóra ...................................................... 

 Patói Pálma ...................................................... 

Schweitzerné Gerst Rita ..................................... 

Szélig Terézia ....................................................  

Nyilatkozat 

Iskolánkban csak alsós gyerekek tanulnak évfolyamonként 1-1  osztályban. Intézményünkben diákön-

kormányzat nem működik.  

Kelt: Pogány, 2019. szeptember 18. 

.............................................     

     Szélig Terézia 

intézményegység-vezető 

Szülői Szervezet véleménynyilvánítása  

Az iskolai munkaterv készítése során a szülői szervezet (közösség) véleményezési jogát a jogszabály-

ban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

Kelt: Pogány, 2019. szeptember 18. 

        ......................................          .....................................         ................................... 

           Dr Ságiné Dr. Polics Éva,            Aladics Kinga,                Tihanyiné Dobrádi Aranka 

                                           szülői szervezet (közösség)képviselői 
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Az Igazgatótanács nyilatkozata 

A munkatervet az intézmény Igazgatótanácsa 2019. szeptember 26. napján tartott értekezletén elfogad-

ta. 

 

Kelt: Pécs, 2019. év szeptember hónap  26. nap 

 

............................................. 

          Ulrich Magdolna      

        intézményvezető 

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

tása; 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 2018. év szeptember hó 13. napján tartott ülésén megtár-

gyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát a jogszabályban elő-

írtaknak megfelelően gyakorolta. 

 

Kelt: Pécs, 2019. év szeptember hónap  26. nap 

 

............................................. 

      intézményi tanács képviselője 
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FÜGGELÉK 

A Munkaterv készítéséhez felhasznált jogszabályok 

a 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről 

a 2012. I. törvény A Munka törvénykönyvéről 

az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

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

a 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól szóló  

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

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

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

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

nyek névhasználatáról  

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

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendeletet a 2017/2018. tanév rendjéről szóló  

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

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

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

ellátás rendjéről 

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

irányelve kiadásáról  

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

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

sokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

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

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásár 

a 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet a 2017. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. 

javascript:njtDocument('159153.237997');
javascript:njtDocument('159180.238061');
javascript:njtDocument('157752.234401');
javascript:njtDocument('156837.232755');
javascript:njtDocument('154929.229241');

