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1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2017-2018-as tanévre 

a. nyár folyamán történt felújítások  

 4 db belső termosztát kiépítése, beszerelése 

 14. számú terem kifestése 

 emeleti, földszinti mosdók tisztasági festése 

 öltözők tisztasági festése 

 tornaszoba tisztasági festése 

 3 db klíma kitisztítása 

 16 m2 tábla festése 

 20 m2 tábla vonalazása 

 az iskola épületének külső szigetelése, színezés 

 az épület külső nyílászáróinak cseréje 

 termek berendezése 

 az érintésvédelmi vizsgálaton feltárt hibák kijavítása 

  elektromos főkapcsoló biztonságossá tétele 

 menekülési útvonalat jelző táblák pótlása, kihelyezése 

 13 db menekülési útvonal alaprajz kihelyezése 

 fogastáblák felszerelése a tetőtérben 

 játszótér deszkázása 

 beszakadt csatornafedők kicserélése 

b. a szakmai munka tárgyi feltételeinek alakulása 

 4 db CD-s rádiómagnó beszerzése 

 1 db testek tanári csomag vásárlása 

 20 db kézilabda 

 10 db gumilabda 

 15 db hajító labda 

 3 db kidobó labda 

 4 pár gólyaláb 

 25 csomag fénymásoló papír 

 tanári zsebkönyvek, tollak 

 osztályfőnöki füzetek 



2) Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok, bontások 

Tanulók Létszámadatok 

Tanulók létszáma: 324 

Ebből: magántanuló 1 

 tanulói jogviszonya szünetel 0 

 BTM tanuló 28 

 SNI tanuló 16 

 hátrányos helyzetű  30 

 halmozottan hátrányos helyzetű 1 

Tanulócsoportok Csoportok száma 

alsó tagozatos iskolai osztály 8 

felső tagozatos iskolai osztály 6 

napközis csoport 5 

tanulószobai csoport 1 

 

Bontott csoportban oktatott tantárgyak, bontások száma: 

Évfolyam Bontott 

tantárgyak 

Pedagógus 

óraszám 

 Bontás 

óraszáma 

5. évfolyam angol/angol 3-3 óra 1 osztály*3óra 3 

5. évfolyam angol/informatika 1-1 óra 1 osztály 1 óra 1 

5. évfolyam angol 1 óra 1 osztály 1 óra 1 

5. évfolyam informatika 1 óra 1 osztály 1 óra 1 

6. évfolyam angol/informatika 4-4 óra 1 osztály 4 óra 4 

6. évfolyam angol 4 óra 1 osztály 4 óra 4 

7. évfolyam magyar/matematika 4-4 óra 1 osztály 4 óra 4 

7. évfolyam angol/angol 3-3 óra 1 osztály 3 óra 3 

7. évfolyam angol/informatika 1-1 óra 1 osztály 1 óra 1 



7. évfolyam angol 1 óra 1 osztály 1 óra 1 

7. évfolyam informatika 1 óra 1 osztály 1 óra 1 

 

3) Személyi feltételek biztosítása, pedagógus továbbképzés 

  Dolgozói létszámadatok 

Pedagógusok álláshely (fő) 

igazgató 1 

igazgatóhelyettes 1 

tanító 12 

tanár 8 

iskolapszichológus 0,5 

óraadó 2 (összesen 14 óra) 

áttanító 1 (összesen 3 óra) 

összesen:  

Tartósan távol lévő dolgozók 

Kókai Nikoletta  

Srobár Virág  

Káplár-Bozsóki Júlia  

Gulyásné Juhász Barbara  

Gál Zsolt  

Földváryné Blazsek Beáta  

Pedagógiai munkát segítők  

iskolatitkár 1 

gyógypedagógiai asszisztens 1 

összesen: 24,5 

 

a) Tervezett pedagógus és tantestületi továbbképzések 

 testnevelés-inkluzív nevelés tanára 

 gyógypedagógus (szomatopedagógus-logopédus) 

 iskolapszichológus 

 akkreditált továbbképzés 

 néptánc, népi gyermekjáték 

b) Továbbtanuló pedagógusok 

 Deme Éva (támogatott – 80%) 

 Hajduvári Katalin (támogatott – 80 %) 

 Borbás Linda (önköltséges) 



 Akantiszné Harkai Anita (önköltséges) 

 Markó Anna Mária (önköltséges) 

 tantestületi továbbképzés/etika 

 

4) A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai  

 Tehetséggondozás 

o a már jól bevált foglalkozások színvonalának és eredményességének növelése 

o levelezőversenyek 

o helyi versenyek szervezése 

o a tantárgyaknak felelősei vannak alsó tagozatban, ők követik a pályázatokat, 

versenyeket, tájékozódnak az újdonságokról, figyelik az interaktív 

tananyagokat 

o tehetségnap címmel projekt-napot tartunk 

o csoportbontások 

o versenyfelkészítő foglalkozások 

o nyelvi tehetséggondozás 

o tehetségnapok 

 Felzárkóztatás 

o korrepetálások 

o számítógépek tanuláshoz való biztosítása 

o gyógypedagógiai asszisztens segíti a BTMN gyerekeket 

o a PMPSZ Üllői Tagintézményének logopédusa heti 2 órában látja el az 1. és 2. 

évfolyamot 

o csoportbontások 

 Kommunikációs készség és a társas kapcsolatok fejlesztése, viselkedési normák 

o az élőszó varázsához visszavezetni a tanulókat 

o a közös együttlétek számának növelése (pizsi-parti, kirándulások, társasjáték-

klub) 

o erdei és nyári tábor 

o kooperatív és mozaik módszer szorgalmazása 

 Ökoiskolai munkaterv teljesítése 

o felelős: Pappné Horváth Katalin 



o új feladatként megszerveztük a „Zöld Kommandót”, melynek az udvar és a 

folyosók szemétmentesítése a feladata, felelősek az osztályok havi bontásban: 

 szeptember  7. 

 október  6. b 

 november  8. 

 december  5. a 

 január   6. a 

 február   5. b 

 március  4. a 

 április   4. b 

 május   4. c 

 További fontos feladatok: 

o az ügyelet folyamatos ellenőrzése, a házirend szigorúbb betartatása (ennek 

érdekében az ügyeletet átszerveztük 

o a magatartás, szorgalom rendszeres értékelése (minden hónap első hétfőjén a 

felsős munkaközösség megbeszélést tart 14:00 órakor) 

o a három témahét színvonalas megrendezése 

o a jó programok továbbvitele 

 Kiemelt tantárgy az alsó tagozatban, kiemelt téma a felső tagozatban: 

o etika (több kolléga számára új feladat a tárgy oktatása az idei évben, ennek 

érdekében októberben továbbképzés) 

o pályaválasztás, pályaorientáció 

 pályaorientációs TNMN 

 pályaválasztási kiállítás (Monor) 

 osztályfőnöki óra 

 szülői értekezlet 

 

5) Kiemelt ünnepek, rendezvények, programok a tanév folyamán 

(csatolt melléklet) 

 

 



6) Tanulmányi kirándulások, erdei iskolák a tanév folyamán 

Tervezett tanulmányi 

kirándulás 
Résztvevők Felelősök 

május 28.-június 01.- erdei 

tábor 

4. a és a felsős tanulók  

Pappné Horváth Katalin 

május 28.-június 01.. – 

alsós osztálykirándulások 

4. a kivételével az alsós 

tanulók 

alsós osztályfőnökök 

jutalomkirándulása 73 fő  Kunné Kántor Katalin 

 

7) Mérés, értékelés a tanév folyamán 

 Tanulmányi idő alatt tartott vizsgák, melyeket a PP tartalmaz: 

o 7. osztály –május – magyar nyelv és irodalom 

o 8. osztály – december – angol nyelv 

o 8. osztály – május – matematika és egy szabadon választott elméleti 

tantárgy 

 A vizsgák értékelése a PP-ban szabályzott: 

o a vizsgajegy két témazáró dolgozatnak felel meg 

 Egyéb mérések, értékelések: 

o diagnosztikus mérés (év eleji, félévi) 

o formatív (témakör közben) 

o szummatív (témakör végén) 

 A mérések jegyekben:  (a mozanapló színei, súlyozása szerint) 

o témazáró – piros jegy, 2-es szorzó 

o normál jegy (felelet, dolgozat) – fekete jegy, 1-es szorzó 

o órai munka – kék jegy, 0,5-ös szorzó 

o házi feladat – zöld jegy, 0,5-ös szorzó 

o röpdolgozat – barna jegy, 0,5-ös szorzó 

 Az első osztályosok DIFER mérése 

 A felső tagozaton a NETFIT mérés 

 



8) Munkaközösségek, megbízatások, feladatok 

Munkaközösség Vezető Tagok 

alsós  összes alsós tanító 

felsős  összes felsős tanár 

BECS  5 fő 

   

 

 

 

9) Tanórán kívüli foglalkozások, korrepetálás, fejlesztés 

Fejlesztő foglalkozások (felzárkóztató és tehetséggondozó) 

Megnevezése Vezetője Évfolyam 
Várható időpontja 

az órarendbe 

angol felzárkóztatás   7. hétfő 0. óra 

angol felzárkóztatás   8. b szerda 7. óra 

angol 

tehetséggondozás 

 4. csütörtök 6. óra 

angol 

tehetséggondozás 

 6. + 7. hétfő 7. óra 

angol 

tehetséggondozás 

 8. a kedd 7. óra 

angol 

tehetséggondozás 

 8. b kedd 7. óra 

matematika tg.  2. péntek 16-17 

matematika tg.  3. kedd du. 

matematika tg.  4. csütörtök 5. óra 

német tg.  5. hétfő 7. óra 

német tg.  6. péntek 0. óra 

 

 

 

 



Korrepetálás foglalkozásai 

Megnevezése Vezetője Évfolyam 
Várható időpontja 

az órarendbe 

matematika 

korrepetálás 

Deme Éva 6. 7. 8. órarenden kívül, 

külön díjazás 

nélkül 

matematika 

korrepetálás 

Ligeti Magdolna 5. órarenden kívül, 

külön díjazás 

nélkül 

magyar 

korrepetálás 

Kiss Katalin 7.  órarenden kívül, 

külön díjazás 

nélkül 

magyar 

korrepetálás 

Hornyák Rebeka, 

Serfőző Gyuláné 

5. 6. 8. órarenden kívül, 

külön díjazás 

nélkül 

 

10) BTM, SNI, HH tanulók ellátása 

 SNI:  

o nincs 

 BTMN: 

o nincs ellátás (gyógypedagógiai asszisztens segítőként van benn a tanórákon) 

 

11) Kiemelten tehetséges tanulók segítése 

 pályaorientáció 

 szakkörök 

 versenyek 

 

12) Kapcsolattartás a szülőkkel 

 mozanapló 

 hetente egy fogadóóra 

 évente kétszer központi fogadóóra 



 évi három szülői értekezlet 

 félévente egy Szülői Szervezet gyűlés 

 minket mindig megtalálnak az iskolában 

13) Bemutató órák és foglalkozások tervezése 

Bemutató órák  

Megnevezése Pedagógus Évfolyam Várható időpontja  

    

    

    

    

 

 

14) Az 5 pedagógiai célú tanítás nélküli munkanap felhasználása 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok 

Időpont Program Felelős 

2017. október 9. pályaorientációs nap Deme Éva 

2017. december 22. karácsonyi előkészületek napközis nevelők 

2018. március 10. nemzeti ünnepek Kiss Katalin 

2018. április 4-5-6. felkészülés a témahetekre Pappné Horváth 

Katalin 

 

15) Tantestületi és munkaértekezletek 

 

Tantestületi és munkaértekezletek 

Időpont Program Felelős 

nov. 20. BECS BECS-csoport 

jan. 24. osztályozó konferencia Kiss Katalin 

febr. 13. félévi munka értékelése Kiss Katalin 

márc. 21. 2018-as minősítések Kiss Katalin 



jún. 13. osztályozó konferencia Kiss Katalin 

jún. 22. éves munka értékelése Kiss Katalin 

 

16) Versenyek 

Versenyek  

Tantárgy Verseny Évfolyam Felelős 

ének-zene Üllői 

népdaléneklési 

verseny 

4. 5.  

ének-zene Fehér Galamb 5. 6. 7. 8.  

matematika Bolyai mat. 

csoportverseny 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8. 

 

magyar nyelv Bolyai nyelvtan 

csoportverseny 

5.6.7.8.  Kiss Katalin 

matematika Zrínyi Ilona egyéni 2.3.4.5.6.7.8.  

testnevelés diákolimpia 

(atlétika, kispályás 

foci, kézilabda) 

5.6.7.8.  

angol Play and win 5.6.7.8.  

angol Litteratum 5.6.7.8.  

magyar nyelv és 

irodalom 

levelezős 

versenyek 

1.2.3.4.5.  

 

 

17) A 2015-25016. tanév munkarendje 

 tanítási órák: 

o 0. óra 7:15-8:00 

o 1. óra 8:00-8:45 

o 2. óra 9:00-9:45 

o 3. óra 10:00-10:45 

o 4. óra 11:00-11:45 

o 5. óra 12:00-12:45 



o 6. óra 12:50-13:35 

o 7. óra 14:00-14:45 

 szünetek: 

o intézményünkben minden óraközi szünet, kivéve az 5. és 6. órák között (5 

perc) 15 perces 

 a napközire vonatkozó foglalkozások beosztásai: 

o 13:00-14:00 játék, ebéd 

o 14:00-15:00 tanulmányi idő 

o 15:00-16:00 ha kell, egyéni foglalkozás, játék 

o 16:00-17:00 szabadfoglakozás, filmnézés, társasjáték 

o 17:00-18:00 felügyelet 

 az évközi szünetek a tanév rendje kiírása szerint 

                               Kiss Katalin 

                  igazgatóhelyettes 

(SZMSZ szerint igazgatói feladatok ellátása) 

 

 

Ecser, 2017. szeptember 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzési terv: 

 minden felsős osztályfőnök az osztályában órát, foglalkozást tartó pedagógusnál évi 

egyszer órát látogat (hospitálási napló leadása) 

 bemutató órák tartása 

 


