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HELYZETELEMZÉS 

Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma: 22 státusz  

Betöltött álláshelyek száma: 22 fő   

Betöltetlen álláshelyek száma: – fő   

Megjegyzés: Határozott időre kinevezettek száma 2 fő (Herczeg Balázs és XY)  

Pedagógus adatok 

Megbízatások, ellátott feladatok 

Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással 

le nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

1.  Rab Anita  24. osztályfőnök  
reggeli ügyelet, 

felügyelet 

2.  Némethné Kovács Katalin  25 osztályfőnök  
reggeli ügyelet, 

felügyelet 

3.  Martin Eszter  23 
osztályfőnök, 

DÖK segítő tanár 
 

reggeli ügyelet, 

felügyelet 

4.  Kronekker Józsefné  24 osztályfőnök mentor 
reggeli ügyelet, 

felügyelet 

5.  Sághy Rita 24 

osztályfőnök, 

munkaközösség 

vezető 

 

reggeli ügyelet, 

felügyelet 

6.  Vaskóné Németh Anita 24 osztályfőnök  
reggeli ügyelet, 

felügyelet 

7.  Katicsné Dávid Erika 25 

osztályfőnök, 

munkaközösség 

vezető 

célnyelvi 

mérés 

telephelyi 

koordinátor 

reggeli ügyelet, 

felügyelet 

8.  Rásóné Zöld Gabriella 24 

osztályfőnök, 

munkaközösség 

vezető 

Nyitra Free 

Time SE. 

titkára 

reggeli ügyelet, 

felügyelet 



Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással 

le nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

9.  Horváth Szilvia 22 

osztályfőnök, 

munkaközösség 

vezető 

 

reggeli ügyelet, 

felügyelet 

10.  Takács Lászlóné 24 
munkakösség 

vezető 

kompetencia 

mérés 

telephelyi 

koordiátor 

reggeli ügyelet, 

felügyelet 

11.  Berger Katalin 23  

ifjúságvédelmi 

feladatokat 

ellátó, KT-tag 

reggeli ügyelet, 

felügyelet 

12.  Havasiné Varga Ildikó 25  
FreeTime SE 

elnök 

reggeli ügyelet, 

felügyelet 

13.  Dr. Korcsmárné Görög Judit 24   
reggeli ügyelet, 

felügyelet 

14.  Németh Katalin 20 

munkaközösség 

vezető, 

szakszervezeti 

titkár 

pályaválasztás 

koordinátor 

reggeli ügyelet, 

felügyelet 

15.  Vishalveer Luchoo 26   
reggeli ügyelet, 

felügyelet 

16.  Dr. Bakucz Árpádné 10 könyvtáros  

tankönyvterjesztés 

reggeli ügyelt, 

felügyelet 

17.  Kecskés Bertalan 22   
reggeli ügyelet, 

felügyelet 

18.  Lőrinc Andrea 20   
reggeli ügyelet, 

felügyelet 

19.  Berta-Csanádi Veronika 20   
reggeli ügyelet, 

felügyelet 

20.  Dr. Kalocsainé Magyar Éva 4 intézményvezető   

21.  Mátis Edit 7 
intézményvezető-

helyettes 

alapítványi 

elnök 
 



A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

Sorszám Név Szakterület 

1. Dr. Kalocsainé Magyar Éva történelem 

2. Mátis Edit tanító-magyar 

Az intézmény tanulói adatai 

osztály / 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-

tási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatásban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

1. 30       

2/A 20       

2/B 20 1   1   

3. 30       

4. 29 4   2 1  

5.  28 1 3     

6. 19  2     

7. 24 1  1    

8. 20 1      

Összesen 220 8 5     

 

Tárgyi feltételek 

Épületek száma:1 

Tantermek száma: 16 

 



A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

A tanév feladatainak megvalósítása érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások tematikájában az 

elmúlt tanévek tapasztalatai alapján kiemelt hangsúllyal szerepel: 

 Az önálló szervezet felépítése, kialakítása 

 Önértékelési rendszer átalakítása, dokumentumok 

 Minősítések sikeres lebonyolítása 

 Életpályamodell figyelemmel kísérése 

 Az iskola jubileumának méltó megünneplése (kiállítás, öregdiák találkozó, könyvbemutató, 

nyugdíjas találkozó) 

 Új kollégák sikeres beilleszkedésének segítése. Mentorálás 

 Az e-napló bevezetése 

 Sulikuckó program színvonalas megvalósítása a beiskolázás érdekében 

 Az intézmény jó hírnevének erősítése, a lehetőségek szerint miden jelentős programunknak 

megjelentetése a helyi médiában 

 Az iskola eszközeinek folyamatos megújítása, kiemelten az informatikai eszközök számának 

bővítése 

 Új pályázati lehetőségek felkutatása, sikeres pályázatok megvalósítása 

 Az iskola műszaki állapotának szinten tartása 

 Környezettudatos magatartás erősítése tanulóinkban 

 Módszertani megújulás érdekében továbbképzések támogatása, bemutató órák szervezése 

 Pályaválasztás sikeressége érdekében az osztályfőnöki előkészítő tevékenység megújítása, új 

formák bevezetése 

 A családias, bensőséges légkör fenntartása 

 A kamaszkori problémák érzékeny követése, tudatos médiahasználat erősítése 

 A közösségi portálok veszélyeire figyelemfelhívás a szülők és a tanulók részére 

 Témahetek bevezetése 

 Takarékos működtetés, energiatakarékos szemlélet erősítése 

 Hagyományos programok tartalmi megújítása. 

 Két tanítási nyelvű képzés színvonalának megtartása, részvétel országos megmérettetéseken 

 Az országos mérések eredményes megvalósítása 

 Az iskola kapcsolatrendszerének erősítése, bővítése. 



Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

a) Intézményi önértékelési szabályzat megújítása, terv elkészítése, bevezetése 

b) Iskola tanulói morálja – média használat tudatosságának fejleszt 

A TANÉV HELYI RENDJE  

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont 
résztvevők, 

feladatok 

1. 
Határtalanul kirándulás 

napja 
Rásóné Zöld Gabriella 2017. okt. 18- 

minden osztály, 

ismeretek bővítése 

2. Félévi értekezlet 
Dr. Kalocsainé Magyar 

Éva 
2017. február 6. 

tantestület értékeli 

az első félévet 

3. Tantestületi kirándulás Mátis Edit 2017. ápr. 22. 
tantestületi 

csapatépítés 

4. Honismereti nap 
Osztályfőnöki 

munkaközösség 
2017. június 9. 

minden osztály, 

ismeretek bővítése 

5. DÖK-nap Diákönkormányzat 2017. június 13. 

minden osztály, 

ismeretek bővítése, 

egészséges életmód 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap:     2016. szeptember 1. 

Utolsó nap:  2017. június 15. 

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

előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2017. január 27-én tájékoztatjuk a félévi értesítő által.    

A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2016. november 2. – 2016. november 4. 

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

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

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

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2016. december 21. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2017. január 3. 



Tavaszi szünet: 2017. április 13. – 2017. április 18. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. április 12. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2017. április 19. 

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

2016. november 1. (Mindenszentek) 

2017. március 15., (Nemzeti ünnep) 

2017. május 1. (Munka ünnepe) 

2017. június 5. (Pünkösdhétfő) 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:  

2016. október 31. helyett 2016. október 15. – Angol projektnap  

 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 

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

hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések 

időpontja 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 

Rásóné Zöld 

Gabriella 

2016. október 

6. 

2. 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 23.) Horváth Szilvia 

2016. október 

21. 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) 

Rásóné Zöld 

Gabriella 

2017. február 

23-24. 

4. 
Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 15.) Horváth Szilvia 

2017. 

március 14. 

5. 
A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) 

Rásóné Zöld 

Gabriella 

2017. április 

19-20. 

6. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 

Dr. Kalocsainé 

Magyar Éva 

2017. június 

2. 

7. 
Nemzeti nyelvünk ünnepe (november 

13.) - ajánlás Horváth Szilvia 

2016. nov. 

14. 

 



Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Az iskola fennállásának 60. évfordulója 
Dr. Kalocsainé 

Magyar Éva 

2016. 

szeptember 

24. 

2. Nyugdíjas találkozó 
Dr. Kalocsainé 

Magyar Éva 

2016. 

november 24. 

3. Az iskolatörténeti kötet bemutatója 
Dr. Kalocsainé 

Magyar Éva 

2016. 

november 24. 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2016. 08. 29. Tanévnyitó értekezlet 
Dr. Kalocsainé 

Magyar Éva 

2016. 11. 28. Őszi nevelőtestületi értekezlet 

Dr. Kalocsainé 

Magyar Éva 

2017. 01. 30. Félévi nevelőtestületi értekezlet 

Dr. Kalocsainé 

Magyar Éva 

2017. 04. 10. Tavaszi nevelőtestületi értekezlet 

Dr. Kalocsainé 

Magyar Éva 

2017. 06. 29. Év végi nevelőtestületi értekezlet 

Dr. Kalocsainé 

Magyar Éva 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

2016. 09. 05. Év eleji szülői értekezlet osztályfőnöki mk. 

2016. 11. 28. Fogadóóra ig. helyettes 

2017. 02. 6. Félévi szülői értekezlet osztályfőnöki mk. 

2017. 04. 10. Fogadóóra ig. helyettes 

2017. 05. 8. Szülői értekezlet osztályfőnöki mk. 

Tervezett versenyek, mérések és vizsgák  

Versenyek rendje, ideje 

Az iskolában a munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek:  

Angol versmondó verseny: 2016. december 1.  

Regényismereti vetélkedő: 2016. december 12.  



1848 m-es futás: 2017. március 14. 

 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Zrínyi Ilona országos 

matematika verseny 
2-8. matematika tanárok  

Tudásbajnokság 1-8. szaktanárok  

Országos történelem 

verseny 
7-8. szaktanárok  

 

Tanulmányok alatti vizsgák ideje 

 

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

tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (augusztus utolsó hete) 2016. augusztus 

 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó értekezlet előtti héten) 2017. január 18. és 

év végén 2017. június 7.   

 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint, tervezett időpont).  

 Cambridge Starter: 2017. május 2-5., 

 4. osztály szintmérés: 2017. május 17. 

 

Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

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

 

Kiemelt mérések: 

a) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2016. december 2. 

Felelős: 1. évf. osztályfőnökei 

b) Országos mérés a 6. és 8. évfolyamokon 

Határidő: 2017. május 24. 

Felelős: Takács Lászlóné 

c) Célnyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon (két tanítási nyelvű  általános iskolák) 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Katicsné Dávid Erika 

 

 



A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. NetFitt 

Havasiné 

Varga Ildikó, 

dr. 

Korcsmárné 

Görög Judit 

2017. január - 

május 

 

SZAKMAI FELADATOK 

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 

1. Eredményes megvalósítás 
Dr. Kalocsainé 

Magyar Éva 

2017. 12I. 

31. 

2. Jelentkezés a 2018. évi minősítésre 
Dr. Kalocsainé 

Magyar Éva 

2017. 03. 

31. 

 

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. 

(VI. 27.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szabályozza.  

A továbbtanulásért felelős kollégák: Németh Katalin, Horváth Szilvia 

rendszeresen ellenőrzik a határidők pontos betartását. 

A nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás 

ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 

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

egyes szaktárgyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai program). 

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

foglalkozásokra (tantárgyfelosztás).   

Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

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

iránymutatásai szerint az illetékes kormányhivatal által meghatározott időpontban történik.  

Az előkészítésért felelős: Dr. Kalocsainé Magyar Éva 

 



feladat / esemény felelős határidő 

Nyílt tanítási órák 

Dr. 

Kalocsainé 

Magyar Éva 

2016. 11. 16-17. 

Nyílt nap Mátis Edit 2017. 01. 21. 

Sulikuckó program 
Munkaközös-

ségek 

2016.10. 22., 

2017. 02. 11., 

2017. 03. 25. 

Óvodai szülői értekezlet 

Dr. 

Kalocsainé 

Magyar Éva 

2017. 01-02. 

hónap 

Játékos foglalkozás, beszélgetés Mátis Edit 2017. 01. 28. 

 

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

munka, valamint az iskolai honlap híradásai.    

Pályázatokból adódó szakmai feladatok  

 feladat / esemény felelős határidő 

Folyamatban lévő 

projektek 
Határtalanul kirándulás 

Rásóné Zöld 

Gabriella 

2016. 12. 

31.. 

    

Fenntartási időszakban 

lévő projektek 
Tiop 1-1-1-07. projekt 

Dr. 

Kalocsainé 

Magyar Éva 

folyamat

os 

 Diáktanya működtetése 

Dr. 

Kalocsainé 

Magyar Éva 

folyamat

os 

Benyújtásra tervezett 

pályázatok 
Határtalanul pályázat 

Katicsné 

Dávid Erika 

2017. 

06.30. 

 
Önkormányzat 

rendezvénytámogatási pályázat 

Dr. 

Kalocsainé 

Magyar Éva 

2017. 07. 

30. 



INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

Iskola és családi ház kapcsolata 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

 Szülői értekezlet 

 Fogadóóra 

 Nyílt nap 

A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás 

 A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

 Hivatali út. 

 Értekezlet 

Egyéb kapcsolatok 

 Civil szervezetek  

– Keleti Városrész Polgári Egyesület 

– SzMJV Közalapítvány 

 Szülői Közösség 

 DÖK 

 Kétnyelvű Iskolákért Egyesület 

 

A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT EGYÉB TERÜLETEK 

 

Az iskolánk programjában a két tanítási nyelvű képzés fejlesztése mellet minden tanévben kiemelt figyelmet 

kap az egészséges életmódra nevelés és környezettudatos magatartás kialakítása, fejlesztése. Az idei 

tanévben ezért csatlakozunk a témahetek programjához. Az egészségnevelés témakörében jó 

együttműködést sikerült kialakítani iskolánk védőnőjével, aki aktív részvevője az ilyen programjainkban. Az 

idei tanévben első alkalommal a fogyatékossággal élők társadalmi elfogadottságát segítő, érzékenyítő 

programot szervezünk tanulóink számára. A Reál Munkaközösség kezdeményezés alapján a 

természettudományos gondolkodás erősítése céljából több versenyen is indulnak tanulóink. Szakkört 

szerveztünk, bemutató órákat tartunk és versenyt szervezünk fizika, kémia témakörében.  

 



LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A Nyitra Utcai Általános Iskola nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70.§ (2) 

bekezdése c) pontja alapján, a 2016. év augusztus. hó 29.é. napján tartott értekezletén a nevelési-oktatási 

intézmény 2016/2017. tanévre vonatkozó munkatervét elfogadta. 

 

Kelt: Szombathely, 2016. szeptember 30. 

 

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

Dr. Kalocsainé Magyar Éva 

intézményvezető 

 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők 

aláírása.) 

 

A Nyitra Utcai Általános Iskola 2016/2017. tanévre vonatkozó munkatervét a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) 

bekezdése alapján a fenntartó, az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet/közösség, az intézményi tanács, a 

tanulókat érintő programokat illetően az iskolai diákönkormányzat véleményezte. 

 

Kelt: Szombathely, 2016. szeptember 30. 

 

. 

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

név 

intézményi tanács képviselője 

 

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

név 

szülői szervezet (közösség) képviselője 

 

 

 

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

név 

diákönkormányzat képviselője 

 

 

………………………………………… 

Fodor István 

tankerületi igazgató 



MELLÉKLETEK 

Munkaközösségek munkaterve 

 

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 
2016 / 2017. tanévre 

 
Munkaközösség tagjai: 
      Dr. Kalocsainé Magyar Éva 
   Rásóné Zöld Gabriella 
   Dr. Bakucz Árpádné 
   Berger Katalin 
   Kecskés Eszter 
 

Munkaközösség vezető:   Horváth Szilvia 

 
Célok, feladatok : 
 
Tanulóink felkészítése az országos szövegértési mérésre.  
Az olvasás megszerettetése, ifjúsági irodalmak kedveltté tétele. 
Megyei könyvtár használatának megismertetése, a könyvtárhasználati szokások fejlesztése. 
Történelmünket, múltunkat ismerő és tisztelő diákok nevelése. 
A Határtalanul pályázat teljes körű előkészítése, sikeres utazás lebonyolítása, projektnap szervezése, 
dokumentációkészítés 
Zenei kultúra, hangszeres játék tanítása (gitár suli, furulya iskola) által. 
Város közgyűjteményeinek látogatásával a helyi értékek megismerése. 
Színházlátogatás szervezése. 
Versenyeken való aktív részvétel.: magyar, történelem tantárgyakból. 
Lehetőség szerint továbbképzéseken való részvétel. 
Minőségi oktató- nevelőmunka. 
Jubileumi rendezvények szervezése, lebonyolítása. 
 

ESEMÉNYNAPTÁR 
 
Szeptember 
 
Tanévnyitó műsorszervezés 
Az éves munkaterv megbeszélése, elfogadása 
5-én Szülői értekezlet- minden osztály számára 
24-én  Antalos találkozó  és az Iskolatörténeti kiállítás megnyitója 
 
Október 
 
15-e a tanmenetek leadásának határideje 
6-án az Aradi vértanúkra emlékezünk. Felelőse: Rásóné Z. Gabriella 
15-e Könyvtári világnap. Felelőse. Dr. Bakucz Árpádné 
21-én,1956. október 23.-ra emlékezünk, 8. osztályos diákok közreműködésével. 
 
Felelőse: Horváth Szilvia 
 
Kísérő program: gyertyagyújtás az emlékkőnél. 



 
22-én Sulikuckó 
27-én Pályaválasztási szülői értekezlet 
Őszi szünet: november 2- 4-ig. Szünet utáni első tanítási nap november 7. 
 
November 
 
10-én Határtalanul pályázat projektnapja  Felelőse: Rásóné Zöld Gabriella 
11-én Szent Márton nap alkalmából városi versenyeken vesznek részt diákjaink. Felkészítő:  Rásóné Zöld 
Gabriella 
11-én Szent Márton túra az egész iskola számára 
13-án a magyar nyelv napja alkalmából iskolai szép kiejtési versenyt tartunk Szervezője: Horváth Szilvia 
Nyílt napok : Felsőben 17-én csütörtökön 
Éhen Gyula nap – koszorúzás, szavaló felkészítése 
24-én Nyugdíjas találkozó, Iskolatörténeti könyv bemutatója 
Negyedévi figyelmeztetők – lemorzsolódással fenyegetett tanulók számára 
28-án Nevelési értekezlet, fogadó óra  
28-án 1. adventi gyertya gyújtása 
 
December 
 
5-én 2. adventi gyertya gyújtása 
6-án Mikulás az alsó tagozat és a Vadvirág Óvoda nagycsoportosai számára. A műsort a színjátszó csoport 
adja.  Felelőse: Horváth Szilvia 
Kísérő program: testvérosztályok ajándékozása. 
12-én 3. adventi gyertya gyújtása 
12-én Városi regényismereti verseny 6. osztályos csapatok számára. Az idei olvasmány Fekete István: A 
koppányi aga testamentuma. Szervező : Horváth Szilvia 
 
Munkaközösség szakmai programja: versenyszervezés, lebonyolítás, vendéglátás 
 
12-én 3. adventi gyertyagyújtás 
16-án adventi vásár 
19-én 4. gyertyagyújtás 
21-én Karácsonyi műsor a 4. osztályosok előadásában. 
Téli szünet: december 22-január 2-ig. Szünet utáni első tanítási nap január 3. 
 
Január 
 
20-a Félév vége 
21-e nyílt nap a nagycsoportos óvódások és szüleik számára 
23-a a Magyar kultúra napja – közös versmondással emlékezünk a Himnusz születésére. 
    Osztályozó értekezlet 
28-án játékos képességmérés az óvódások részére 
30-án félévi értekezlet 
 
Február 
 
6-án félévi értekezlet, majd szülői értekezletek minden osztályban 
10-én rendezzük a felsős farsangot. Szervező: a DÖK és segítő tanáraik. 
23-án KI MIT TUD?  - iskolai rendezvény minden osztály számára 
 



Március 
 
Munkaközösség szakmai értekezlete: Jó gyakorlatok, módszerek, ötletbörze 
14-én 1848. március 15. Ünnepély iskolánkban. / Oladi diákok vendégszereplése. Felelőse: Horváth Szilvia 
          Kísérő program: az 1848 méteres futóverseny ( megyei rendezvény) 
25-én Sulikuckó 
 
Április 
 
Digitális témahét ( 3-7.) 
7-e háromnegyedévi figyelmeztetések – lemorzsolódással fenyegetett tanulók számára.  
10-én nevelési értekezlet, fogadó óra 
11-én Költészet napja –megemlékezés versmondással. Felelőse: Horváth Szilvia 
12-én Tantestületi kirándulás 
Tavaszi szünet: április 13-18-ig. 
Környezetvédelmi témahét ( 24-28.) 
    
 
Május  
 
8-án Szülői értekezlet 
9- én Madarak és fák napja   ( 1.osztály szereplésével) 
24-én Országos kompetenciamérés 6. és 8. osztályban, matematikából és szövegértésből 
31-én Célnyelvi mérés 6. és 8. osztályban angol nyelvből 
 
Június 
 
6-án Nemzeti összetartozás napja. Felelőse: Dr. Kalocsainé Magyar Éva 
9- én Osztálykirándulások 
12- én Osztályozó értekezlet. 
13-án DÖK-nap 
14-e  Ballagás  Felelőse: Horváth Szilvia és Rásóné Zöld Gabriella 
15-e Sportnap , utolsó tanítási nap 
19- én Tanévzáró, bizonyítványosztás . Felelőse: Dr. Kalocsainé 
Tanév végi értekezlet, éves beszámolók elkészítése. 
Munkaközösségi záró értekezlet. Felelőse: Horváth Szilvia 
 
 
Szombathely, 2016. szeptember 28. 

 
 
 
                                                                               Horváth Szilvia 

 
  



Angol Nyelvi Munkaközösség 

Éves Program 

2016. szeptember, október: 

 

1. Munkaközösség vezető megerősítése 

 

2. Új kolléganő bemutatkozása, ismerkedés, a munkaközösség bemutatása 

 

3. Tanmenetek megbeszélése, tanítói-tanári-lektori munka összehangolása 

 

4. Éves programtervezet összeállítása 

 

Éves Programtervezet: 

 

- Angol Projektnap 

           Időpont: 2016. október 15. szombat 

           Téma: Halloween  

- Városi Versmondó Verseny 

  Időpont: 2016. december. 1. csütörtök 

- Városi Nyíltnap 

  Időpont: 2017. január 21. szombat 

- Szakmai Napok 

 

1. Időpont. 2016. október 28. péntek 

 Téma: új kolléganő tapasztalatainak, felmerülő problémáinak megbeszélése, módszertani 

ötletbörze. 

2. Időpont: 2017. február 24. péntek 

 Téma: I. félév értékelése, nyelvvizsgákkal, drámafesztivállal kapcsolatos feladatok 

megbeszélése. 

3. Időpont: 2017. június 2. péntek 

 Téma: Évértékelés 

 

Szombathely, 2016. szeptember 2.                   

 

         Katicsné Dávid Erika 
 

 



Reál munkaközösség 2016/2017. munkaterve 
 

Mottónk: 

A társadalomban zajló változások hatására sokféle, tartalmában, tevékenységében bővült 

pedagógusszerep alakult ki. A tudós tanár szerepét felváltotta az alkotó, kísérletező, 

kutatópedagógus típus. A tömegkommunikáció értékközvetítő pedagógust igényel. 

 

1. A munkaközösség tagjai: 

 

Katicsné Dávid Erika / földrajz, angol szakos tanár/ 

Kecskés Bertalan / fizika, informatika, technika szakos tanár/ 

Rásóné Zöld Gabriella / matematika, történelem szakos tanár/ 

Takács Lászlóné / matematika, német szakos tanár/ 

Vaskóné Németh Anita / biológia, kémia szakos tanár/ 

 

2.  Alapdokumentumok: 

 

- Helyi PP 

- NAT 

- Tanmenetek 

 

3. Tárgyi feltételek: 

Az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítottak, a megfelelő eszközök 

rendelkezésre állnak. 

 

 

4.      Célok, feladatok: 

 

Az iskolai munkaterv szerint, illetve kiemelten a munkaközösségre 

      vonatkozóan. 

 A tanulók önálló ismeretszerzésének segítése, a megfelelő motiváción kívül nagy súlyt 

fektetünk a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, a kompetencia készségek 

gyakoroltatására. Az egész életen át tartó tanulás megalapozására törekszünk. 

 Alapkészségek fejlesztése minden tantárgyban, a tantárgyak jellegének megfelelően. 

 A természettudományos gondolkodás fejlesztése. 

 Az új tantárgyak (földrajz, biológia, fizika, kémia) megkedveltetése. 

 A tudásanyag elsajátítását, a készségek kialakítását sok tanulói kísérlettel, sokrétű 

szemléltetéssel, de gyakoribb vitára késztetéssel segítjük. A tanórákon építünk a gyerekek 

kíváncsiságára, alkotásvágyára. 

 A nevelő – oktató munka hatékonyságának növelése 

 Új technológiák megismerése és a tananyagba beépítése 

 A vonatkozó pályázatok egész éves figyelése mindnyájunk feladata 

 Módszertani kultúránk fejlesztése. Ennek érdekében továbbképzéseken veszünk részt. 

Oktató munkánkba beépítjük a kooperatív technikákat. 

 A szaktárgyi versenyeket nyomon követjük, tanulóinkat lehetőség szerint folyamatosan 

készítjük a megmérettetésekre. 

 Fontos sarokköve munkánknak az országos kompetenciamérés. Erre a tanév folyamán 

folyamatosan készüljünk. Fontos a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak 

egyénre szabott fejlesztése. 

 Kommunikációs kultúra fejlesztése. Az anyanyelv és a szaknyelv helyes használata. 

Szóbeli és írásbeli szövegek értelmezésének képessége. 



 Óralátogatások intézményen belül. 

 Kompetencia-mérés megszervezése és lebonyolítása.  

 Az interaktív táblák használatának mindennapossá tétele. 

. 

 

4. A munkaközösség éves programja: 

 

 

 aug.       Munkaközösségi megbeszélés: éves feladatok megbeszélése 

 

 szept.    Tanmenetek elkészítése, leadása. Határidő: okt. 15. 

               A középiskolai felvételi előkészítő foglalkozás matematikából foglalkozás beindítása  

               Felzárkóztató, tehetséggondozó  foglalkozások beindítása 

               Fizika szakkör beindítása 

 

okt.       Munkaközösségi megbeszélés: kompetencia, kulcskompetencia   

               Határtalanul kirándulás: okt. 18-21. 

nov.       Jelentkezés kompetenciamérésre. Határidő: nov. 25. 

               Negyedévi figyelmeztetők kiosztása 

               Határtalanul projektnap: nov. 10. 

               Nyílt tanítási nap: nov. 17.             

               Nevelési értekezlet: nov. 28.   

               Fogadóóra: nov. 28. 

               Jelentkezés a „Zrínyi matematika verseny”-re. Határidő: nov. 15. 

dec.        Óralátogatások 

 

jan.        Osztályozó értekezlet: jan. 23. 

               Félévi értesítők kiosztása: jan. 27.    

               Nyílt nap a leendő első osztályosoknak: jan. 21. 

               Félévi értekezlet: jan. 30. 

 

febr.       Zrínyi matematika verseny: febr. 17. 

               Munkaközösségi megbeszélés 

 

márc.     Fizika házi verseny: márc. 22. 

               Jelentkezés a ”Kísérletek a pincétől a padlásig” versenyre 

               Előző év kompetenciamérés eredményének kiértékelése 

 

ápr.          „Kísérletek a pincétől a padlásig” fizika, kémia verseny 

                Háromnegyedévi figyelmeztetők kiosztása                                     

                Tavaszi nevelési értekezlet: ápr. 10. 

                Digitális témahét megrendezése: ápr. 3-7. 

                Nyílt tanítási nap 

                Tantestületi kirándulás: ápr. 12. 

                Környezetvédelmi témahét megrendezése: ápr. 24-28. 

                Környezetvédelmi projektnap megrendezése: ápr. 27. 

                Fogadóóra ápr. 10. 

  

máj.        Kompetencia mérés: máj. 24.   

                Munkaközösségi megbeszélés  

 

 



jún.         Osztályozó értekezlet: jún. 12.     

                A következő tanév előkészítése 

                Éves értékelés                                                                                             

                Tanévzáró értekezlet 

                                                                                                                Takács Lászlóné  

munkaközösség vezető  

 

    2016. szeptember 28. 

 



Művészet, testnevelés munkaközösség munkaterve 

2016/2017. 

 

 A kialakult igény hozta létre 2016 augusztusában az iskola új munkaközösségét, amelyben 

az ének, rajz, testnevelés, alsós technika tantárgyakat tanító pedagógusok szeretnének 

együttműködni, 

 A munkaközösség tajgai: 

 Havasiné Varga Ildikó – testnevelés 

 Dr. Korcsmárné Görög Judit – testnevelés 

 Kecskés Eszter – ének-zene 

 Lőrinc Andrea – ének-zene, 

 Martin Eszter – ének-zene, technika 

 Rab Anita – ének-zene, technika 

 Németh Katalin – vizuális kultúra 

 Némethné Kovács Katalin – erkölcstan 

 

 Az előző években perifériára került tantárgyak megítélése, súlyozása, értékelése megérett a 

változtatásra. Ezt indokolja az eddig elért sok kiváló eredmény, főleg testnevelésből és rajzból. A 

munkaközösség tagjai korszerű pedagógiai ismeretekkel, eredményes módszerekkel, megfelelő 

tervezéssel és megvalósítással szándékoznak részt venni az intézmény munkájában. Igénylik a 

megfelelő kommunikációt, információt és értékelést. 

 Az iskola az évi feladatai között kiemelten kap helyet az önálló intézményi szervezet 

kialakítása, a jubileumi programok megvalósítása, e-napló használata, civil kapcsolatok működtetése, 

mérések eredményessége. 

Munkaközösségünk aktívan kíván részt venni a jubileumi programokban 

 előkészítéssel: technikai feladatok 

 szervezéssel: kommunikáció 

 megvalósítással: kiállítás rendezés, lebonyolítás. 

 

 Az e-napló használatához az informatikai háttér még nem teljes, fejlesztése szükséges. Ha 

megvalósul, használjuk. A mérések közül fontos az éves Net-fitt felmérés, amelyet előírás szerint a 

testnevelést tanítók végeznek. Ennek eredményéről beszámolnak. 

 

Éves programok tervezete 

 

szeptember: 

 iskolarendezéssel kapcsolatos feladatok 



 jubileumi programok 

 őszi időszak sportversenyein aló részvétel: atlétika 

 sportválasztó programok 

 

október: 

 zenei világnapi megemlékezés 

 rajzok az állatok világnapjára, kirakása az iskolában 

 angol projektnap program segítése: floostball játék szervezése 

 őszi Suli-kuckó 

énekes, mozgásos, rajzos foglalkozások szervezése óvodásoknak 

 

november: 

 Szent Márton évfordulós programok látogatása, technika órán az ehhez kapcsolódó tárgyak 

elkészítése (figurák, lampionok) 

 Halloween ünnepe – töklámpások, papírfigurák, stb. tematikus készítése 

 

december: 

 téli időszak sportversenyei: úszás, torna, játékos sportvetélkedő, teremfoci, terematlétika, 

röplabda 

 Adventi vásáron való részvétel 

 karácsonyi díszek, ajándéktárgyak készítése 

 karácsonyi zenék, dalok hallgatása és tanulása, dekoráció készítése 

 

január: 

 fő feladata a félév értékelése, a szükséges mérések után, beszámolók 

 részvétel az angolos nyílt napon 

 részvétel a képességmérésen, igény és beosztás szerint 

 

február: 

 Farsangi feladatok (osztályonként, évfolyamonként) 

 „Ki mit tud?” – felkészítés, lebonyolítás 

 

március: 

 Hagyományos 1848 méteres futás meghirdetése, szervezése, lebonyolítása. városi rendezvény 

lévén a munkaközösség minden tagjára számítunk! 

 

április: 

 Szokások, hagyományok húsvét előtt, tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó tantárgyi lehetőségek 

kihasználása 



 

május: 

 Mérések segítése, támogatása  

 tavaszi sportrendezvények: atlétika, mezei futó, kispályás foci, városi sport nap, iskolai sport 

nap, szakági versenyek 

 

június: 

 sport nap szervezése, lebonyolítása, mérések 

 

Várható versenyek, pályázatok: 

 

 Békefi Antal népdal verseny 

 „Óperenciás” illusztrációs pályázat (AGORA) 

 „Testvérmúzsák” gyermek képzőművészeti pályázat (SzMJV) 

 „Közlekedésbiztonság, katasztrófavédelem” rajz pályázat 

 

 Egyéb alkalmanként kiírt szakköri és órai munkába illeszthető pályázatok a tanév során 

folyamatosan. 

 

 Ellenőrzési terv: 

 Adminisztrációs tevékenység, lehetőség szerint óralátogatás minden munkaközösségi tagnál. 

Félévi és éves rövid beszámoló mindenkitől, ennek összegzése. Az előírt továbbképzések 

meglétének kontrollja. 

 

Szombathely, 2016. október 1. 

 

          Németh Katalin 

              munkaközösség-vezető 

 



Alsós munkaközösség munkaterve 

"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás 

iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás 

izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit 

szeretünk csinálni."/Szent-Györgyi Albert/ 

A munkaközösség tagjai 

Osztályfőnökök: 

Rab Anita 1.o. 

Némethné Kovács Katalin 2.a 

Martin Eszter 2.b 

Kronekker Józsefné 3.o. 

Sághy Rita 4.o. 

Napközis nevelők és tanítók 

Berta-Csanádi Veronika 

Dr Bakucz Árpádné 

Havasiné Varga Ildikó 

Németh Katalin 

Lőrincz Andrea 

Dr Korcsmárné Görög Judit  

 

Munkánkat segítik tanító és tanár kollégáink, és az iskola logopédusa 

Mátis Edit (magyar) 

Kecskés Bertalan (informatika) 

Vishalveer Luchoo (angol, nyelvi lektor)  

 

Munkaközösségünk az éves munkatervét az iskola éves programjának és a pedagógiai 

programjának megfelelően, a helyi viszonyokat figyelembe véve állította össze. 

 

 

A tanév kiemelt céljai és feladatai 



 Kompetencia alapú, hatékony oktató és nevelői tevékenység 

 Kreatív, önálló gondolkodás fejlesztése 

 Általános műveltség megalapozása 

 Az óvoda és iskola kapcsolatának erősítése, együttműködés a Vadvirág Óvodával 

 Esélyegyenlőség, tehetséggondozás, felzárkóztatás, differenciált óravezetés 

megvalósítása, szakkörök szervezése 

 Versenyeken való részvétel, ezekre való hatékony felkészítés 

 Szülőkkel való kapcsolattartás 

 Digitális oktatás kiszélesítése 

 Tanulói motivációkialakítása, új és változatos módszerek keresése, alkalmazása 

 Mérések elvégzése-diagnosztikai, fizikai állapotra vonatkozó 

 Esztétikai nevelés, egészséges életmódra nevelés 

 Természetvédelemre, természet szeretetére nevelés, környezet tudatos magatartás 

kialakítása 

 Újonnan érkezett kollégák támogatása, segítése, gyakornoki program bevezetése 

 Az alsó tagozaton tanító pedagógusok munkájának összehangolása, szakmai 

tapasztalatcsere 

Nevelői munka feladatai 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott, gyermekközpontú légkörben történő 

személyiségfejlesztés, a gyermekek pozitív tulajdonságainak kiemelése, erősítése 

 Egyéni képességek felismerése, problémákkal küzdők segítése 

 A házirend megismertetése, megfelelő szokásrend kialakítása, kulturált viselkedés 

elemi szabályainak betartatása 

 Tárgyi környezet megbecsülésére nevelés, helyes viselkedési kultúra kialakítása 

 Óvodából iskolába, alsóból felsőbe átmenet zökkenőmentessé tétele 

Emellett munkaközösségünk aktívan részt vesz az iskolai munkatervben meghatározott 

programokban: 

 Projectnapok (egészségnevelési, környezetvédelmi) 

 Nevelési értekezletek 

 ’Suli kuckó ’ programjai 

 Papírgyűjtés 

 Iskolánk 60 éves jubileumának megünneplése 

 Iskolai ünnepélyek (okt.23 és márc.15) 

 Versenyek figyelemmel kísérése, felkészítés 

 

Programterv a 2016/2017-es tanévre 

Augusztus 

 Alakuló értekezlet, munkaközösségi megbeszélés, az éves program megtervezése 

 Tanévnyitó értekezlet 



 Tankönyvosztás 

 

Szeptember 

 Ünnepélyes tanévnyitó (szept. 1) 

 Tantermek esztétikus dekorálása 

 Szülői értekezlet (szept. 5) 

 Év eleji városi tanévkezdő konferenciák (szept. 21) 

 Szakkörök tervezése, indítása 

 Levelezős tanulmányi versenyek meghirdetése, nevezések 

 Mesebolt, Zenemanók bérletre jelentkezés 

 Népmese világnapja (szept.30 ) 

Október 

 Zene világnapja (okt.1) 

 Papírgyűjtés (okt.1) 

 Statisztikák, tanmenetek, foglalkozási- és munkatervek elkészítése 

 Állatok világnapja (okt.4)- Munkaközösségi nap: tematikus órákkal, rajzpályázattal és játékos 

vetélkedővel 

 Megemlékezés az aradi vértanúkról (okt.6) 

 Óvónők látogatása az 1. osztályban (okt.19) 

 Iskolai Könyvtári világnap (okt.15) 

 Angol projectnap- Halloween (okt.15) 

 Iskolai ünnepély (okt.21) 

 Sulikuckó (okt.22) 

November 

 Szent Márton vetélkedő a könyvtárban 

 Szent Márton séta (nov.11) 

 Nyílt tanítási nap (nov.16) 

December 

 Angol városi versmondó verseny (dec.1)- előtte iskolai selejtezővel 

 Mikulás ünnepély (dec.6) 

 Óvodások lucázása (dec.13) 

 Adventi gyertyagyújtások 

 Adventi vásár (dec.16) 

 Karácsonyi műsor (dec.21-a 4. osztályosok előadásában) 

 

Január 

 Városi nyílt nap (jan.21) 



 Félévi értesítők kiosztása (jan.27) 

 Játékos foglalkozás a leendő első osztályosoknak (jan. 28) 

 Nevelési értekezlet (jan.30) 

 Munkaközösségi nap- félévzárás, az első félévi munka értékelése, megbeszélése, 

tapasztalatcsere, javaslatok a második félévre vonatkozóan 

 Szülői értekezlet az óvodákban 

 

 

Február 

 Szülői értekezlet (febr.6) 

 Alsós farsang (febr.9) 

 Iskolai Ki Mit Tud (febr.23) 

Március 

 Nagycsoportos óvodások látogatása az 1. osztályban 

 Iskolai ünnepély (márc.14) 

 Városi futóverseny-1848 méteres futás (márc.14) 

 Sulikuckó (márc.25) 

Április 

 Nevelési értekezlet Ápr.10) 

 Költészet Napja (ápr.11) 

 Versmondó verseny 

 Föld Napja (ápr.22) 

 Környezetvédelmi project nap (ápr.27) 

 Nyílt tanítási nap 

Május 

 Madarak és Fák Napja-az 1. osztályosok műsora (máj.10) 

 Szülői értekezlet (máj.8) 

 Angol nyelvi szintfelmérés a 4. osztályban (máj.18) 

 Év végi felmérések 

Június 

 Nemzeti Összetartozás Napja (jún.4) 

 Honismereti projectnap-osztálykirándulások (jún.9) 

 Sportnap és DÖK nap (jún.13, 15) 

 Munkaközösségi nap-az egész éves munka értékelése, lezárása, tapasztalatcsere, eredmények, 

mit változtatnánk a jövőben 

 Év végi tanévzáró ünnepély, ballagás és bizonyítványosztás 



 

Szombathely,2016. szeptember 30. 

 

                                                      Sághy Rita 

                                       Alsós munkaközösség vezető 

 



Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 2016/2017 

 

Osztályfőnökök és pótosztályfőnökök: 

1.o.Rab Anita-Berta Csanádi Veronika 

2/a Némethné Kovács Katalin - Mátis Edit 

2/b Martin Eszter – Dr. Bakucz Árpádné 

3. o. Kronekker Józsefné - Havasiné Varga Ildikó 

4. o. Sághy Rita - Lőrincz Andrea 

5. o. Vaskóné Németh Anita - Vishal Luchoo 

6. o. Katicsné Dávid Erika - Takács Lászlóné 

7. o. Rásóné Zöld Gabriella - Kecskés Bertalan  

8. o. Horváth Szilvia-Berger Katalin 

Kezdő of. Rab Anita,Némethné Kovács Katalin. 

Célok feladatok: 

 az önálló intézmény működésének kialakítása 

 60 éves évforduló méltó megünneplése 

 a pedagógus életpályamodell figyelemmel kísérése 

 a minősítések  

 eredményeink kommunikálása 

 beiskolázás 

 IKT óraszám növelése 

 e-napló bevezetése 

 civil közösségekkel való kapcsolat bővítése 

 új kollégák beilleszkedésének támogatása 

 mérések eredményeinek figyelemmel kísérése  

 továbbiak a munkaterv szerint  
 

 

 



A  tanév rendje 

Szülői értekezletek: 

1. szeptember 5.  16:30Alsó /17:00 Felső 
2. február 6.         16:30 Felső /17:00 Alsó 
3. május 8.           16:30Alsó /17:00 Felső 

 

Fogadó órák: 

november 28 .   17:00 

április 10.           17:00 

Szünetek: 

 őszi szünet:október 31-november 4. /1. nap nov. 7.héftő 

 téli  szünet:december 22-január 2. /1. nap 3-a kedd 

 tavaszi szünet: április 13-18./ 1.nap 19.kedd 
szüneti napok: 

 november 10. Határtalanul projektnap 

 Január 30. Félévi értekezlet 

 április 12. Tantestületi kirándulás 

 június 9. Osztálykirándulások 

 június 13.DÖK napja 

 

        Nyílt napok: nov. 16. ALSÓ 

                               nov. 17. FELSŐ tagozat 

 

Újdonság: Szent Márton túra nov. 11. Honismereti projektnap 

Gyalogtúra a Kálváriától a Szent Márton templomig. 

Program a munkaterv szerint. okt. 15. szombat munkanap=angol 

projektnap/okt. 31. Hétfő helyett/ 

okt. 22. Sulikuckó 

nov. 9. Olad Pályaválasztási Kiállítás 



 dec.1. Városi angol versmondó verseny 

dec. 12. Városi verseny : A koppányi aga testamentuma c. könyvből. 

dec. 16. Adventi vásár. 

dec. 21 utolsó tan. nap 

jan. 3. kedd első tan. nap.  

jan. 20. első félév vége 

jan. 27. értesítők kiosztása a tanulmányi előmenetelről 

 

Szakmai megbeszélések és témáik: 

Őszi:Fegyelmezés kérdései. 

Téli,félévi : A munka értékelése. 

Tavaszi:Kérdések a tanórai kérdésekről. 

 

 A Dök-kel együtt szervezzük a tanulói ügyeletet. 

                                                              Rásóné Zöld Gabriella 

 

 

 

 Szombathely, 2016. szept. 28. 



 

Programnaptár 

esemény / téma felelős időpont 

Tanévnyitó Dr. Kalocsainé Magyar Éva 2016.09.01. 

Szülői értekezlet Osztályfőnöki mk. 2016.09.05. 

Öregdiák találkozó Németh Katalin 2016. 09. 24. 

Papírgyűjtés Osztályfőnöki mk. 2016.10.01. 

Állatok világnapja Alsós mk. 2016.10.04. 

Aradi vértanúk emléknapja Rásóné Zöld Gabriella 2016.10.06. 

Angol projektnap 

Angol és Művészeti és Sport 

munkaközösségek. Osztályfőnöki 

mk. 

2016.10.15. 

Határtalanul kirándulás, Felvidék Rásóné Zöld Gabriella 2016.10.18-21. 

Óvónők látogatása az 1. osztályban Alsós mk. 2016.10.19. 

Megemlékezés 1956-os forradalom 

és szabadságharcról 
Horváth Szilvia 2016.10.21. 

Sulikuckó Művészeti- és sport mk. 2016.10.22. 

Pályaválasztási szülői értekezlet Németh Katalin 2016.10.27. 

Határtalanul projektnap Rásóné Zöld Gabriella 2016.11.10. 

Közalkalmazotti tanácsválasztás Dr. Kalocsainé Magyar Éva 2016.11.10. 

Szent Márton túra Humán mk. 2016.11.11. 

Alsós nyílt nap Osztályfőnöki mk. 2016.11.16. 

Felsős nyílt nap Osztályfőnöki mk. 2016.11.17. 

Nyugdíjas találkozó Közalkalmazotti tanács 2016.11.24. 

Iskolatörténeti könyv bemutatója Dr. Kalocsainé Magyar Éva 2016.11.24. 

Ádventi gyertyagyújtás I. Humán mk. 2016.11.28. 

Őszi nevelési értekezlet Dr. Kalocsainé Magyar Éva 2016.11.28. 

Fogadóóra Osztályfőnöki mk. 2016.11.28. 

Városi angol versmondó verseny Angol mk. 2016.12.01. 

Egészségnevelési projektnap Reál mk. 2016.12.02. 

Ádventi gyertyagyújtás II. Humán mk. 2016.12.05 



esemény / téma felelős időpont 

Mikulás, óvodások látogatása Alsós mk. 2016.12.06. 

Adventi gyertyagyújtás III. Humán mk. 2016.12.12. 

Lucázás Alsós mk. 2016.12.13. 

Adventi vásár Szülői közösség 2016.12.16. 

Adventi gyertyagyújtás IV. Humán mk. 2016.12.19. 

Karácsonyi műsor 4. osztály 2016.12.21. 

Városi nyílt nap Angol, Reál munkaközösségek 2017.01.21. 

Osztályozó értekezlet Dr. Kalocsainé Magyar Éva 2017.01.23. 

Félévi értesítők kiosztása Osztályfőnökök 2017.01.27. 

Játékos foglalkozás leendő 

elsősöknek 
Alsós mk. 2017.01.28. 

Félévi nevelési értekezlet Dr. Kalocsainé Magyar Éva 2017.01.30. 

Szülői értekezlet Osztályfőnökök 2017.02.06. 

Alsós farsang DÖK, osztályfőnökök 2017.02.09. 

Felsős farsang DÖK, osztályfőnökök 2017.02.10. 

Szülői bál Szülői közösség 2017.02.18. 

Ki mit tud? DÖK, Humán mk. 2017.02.25. 

Rock and roll kupa Nyitra FreeTime SE 2017.02.28. 

Megemlékezés az 1848-as 

forradalom és szabadságharc 

évfordulójáról 

Horváth Szilvia 2017.03.14. 

1848 m-es futás Művészeti és sport mk. 2017.03.14. 

Sulikuckó Osztályfőnöki és Alsós mk. 2017.03.25. 

Digitális témahét Reál mki. 2017.04.03-07. 

Nevelési értekezlet Dr. Kalocsainé Magyar Éva 2017.04.10. 

Fogadóóra Osztályfőnöki mk. 2017.04.10. 

Költészet napja megemlékezés Horváth Szilvia 2017.04.11. 

Tantestületi kirándulás Mátis Edit 2017.04.12. 

Papírgyűjtés Szülői közösség 2017.04.22. 



esemény / téma felelős időpont 

Környezetvédelmi és 

fenntarthatóság témahét 
Reál mk. 2017.04.24-28. 

Környezetvédelmi projektnap Reál mk. 2017.04.27. 

Madarak és fák napja 

megemlékezés 
1. osztály 2017.05.08. 

Szülői értekezlet Osztályfőnöki mk. 2017.05.08. 

4. osztály felmérés Angol mk. 2017.05.15-19. 

Kompetenciamérés Takács Lászlóné 2017.05.25. 

Célnyelvi mérés Katicsné Dávid Erika 2017.05.31. 

Nemzeti összetartozás napja Dr. Kalocsainé Magyar Éva 2017.06.02. 

Kirándulás Osztályfőnökök 2017.06.09. 

Osztályozó értekezlet Dr. Kalocsainé Magyar Éva 2017.06.12. 

DÖK nap DÖK 2017.06.13. 

Ballagás Horváth Szilvia, 7. osztály 2017.06.14. 

Sport nap Művészeti és Sport mk. 2017.06.15. 

Tanévzáró Dr. Kalocsainé Magyar Éva 2017.06.19. 

Nevelőtestületi értekezlet Dr. Kalocsainé Magyar Éva 2017.06.29. 

 

 



Diákolimpiai részvétel 

Munkaterv melléklet: Magyar Diákolimpiai részvétel tervezése 

Sportág Korcsoport Nem 

célkitűzés 
(körzeti 
döntő, 
megyei 

döntő, OED, 
OD) 

Tervezett 
utiköltség 

Tervezett 
étkezési 
költség 

Tervezett 
költség 

összesen 

MDSZ saját rendezésében 
megvalósuló Diákolimpiai 
versenyek             

Asztalitenisz             

Atlétika              

Pályabajnokság             

Mezei futás             

Floorball (kispályás)             

Játékos sportverseny             

Kézilabda             

Kis iskolák sportversenye             

Atlétika  4. leány megyedi, OD 20.000   20.000 

Kézilabda (lány)             

Labdarúgás (fiú)             

Kosárlabda             

Labdarúgás             

Teremlabdarúgás             

Röplabda             

Torna             

Úszás 3. fiú/lány megyedi, OD 20.000   20.000 

Mező Ferenc Szellemi 
Diákolimpia             

Szakszövetségek 
közreműködésével 
megvalósuló Diákolimpiai 
versenyek             

Aerobik             

Alpesi sí             

Birkózás 3. fiú megyedi, OD 20.000   20.000 

Evezés             

Falmászás             

Floorball (unihoki és 
nagypályás)             

Gumiasztal             

Gyorsasági görkorcsolya             

Judo             

Karate (WKF, Ippon Shobu, 
Kyokushin) 4. fiú megyedi, OD 20.000   20.000 

Kerékpár (BMX, MTB, 
országúti) 4. fiú megyedi, OD 20.000   20.000 



Kosárlabda B33             

Kötélugró 3. leány megyedi, OD 20.000   20.000 

Lábtoll             

Ökölvívás             

Ritmikus gimnasztika             

Rögbi 7's             

Rövidpályás gyorskorcsolya             

Sakk             

Sportlövő             

Strandlabdarúgás             

Súlyemelés             

Tájfutás             

Táncsport 3. fiú/lány megyedi, OD 20.000   20.000 

Tollaslabda             

Ultimate frizbi             

Úszás             

Vívás (tőr, párbajtőr, kard)             

Vizilabda- sulipóló             

Összesen:        0 0 0 

Megj: A táblázat az induló korcsoportoknak, nemeknek megfelelően sorok beszúrásával 
bővítendő 

 

 



FÜGGELÉK 

A munkaterv jogszabályi háttere 

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

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

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

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

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

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

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

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

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

Nkt. Vhr.) 

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

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

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

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

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

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

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet 

A tanév rendjéről szóló oktatásért felelős miniszteri rendelet 

A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet 

 


