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Jogszabályi háttér 

 

 Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 A Kormány 29/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelési tör-

vényről szóló törvény végrehajtásáról 

 1992.évi XXXIII. tv. (Kjt.) 

 A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003.(XII.17.) 

kormányrendelet és az annak módosításáról szóló 202/2007. (VII.31.) korm. 

rendelet 

 A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásá-

ról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

 A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

28/2000.(IX.21.) OM rendelet, valamint a 34/2008 (XII. 12.) OKM rendelet a 

kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

  EMMI rendelet a 2013/2014-es tanév rendjéről 

 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények műkö-

déséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 A 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet 

 33/2013 (VIII.30.) HGM rendelet 

 Az intézmény alapító okirata  

 

 

 

 

 

A munkatervet a Laky Ilonka Általános Iskola pedagógiai programja, valamint a 

nevelőtestületi ülésen elhangzott javaslatok és a munkaközösség-vezetők által benyújtott 

munkatervek alapján állítottuk össze. 



A nemzeti erőforrás miniszter rendelete szerint a 2013/2014. tanévben a szorgalmi 

idő első tanítási napja 2012. szeptember 02.(hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 13. 

(péntek). A tényleges tanítási napok száma 180, tanítás nélküli munkanapok száma 5.  

A szorgalmi idő első fele 2013. január 17-ig tart. Január 24-ig kell értesíteni a tanu-

lókat, illetve a tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A szor-

galmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott módon pedagógiai 

célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy munkanap 

programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - a diákönkormányzat jogosult 

dönteni. 

 

HELYZETELEMZÉS 

 

 A Laky Ilonka Általános Iskola (OM azonosító: 032496, KLIK azonosító: 135006) 

fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtetője Ecser Nagyközség 

Önkormányzata. A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint közszolgáltató, közokta-

tási feladatokat ellátó közintézményünk alapfeladata a községünk közigazgatási területén 

élő tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvaló-

sítása érdekében iskolánkban nappali rendszerű, nyolc évfolyamos általános iskola műkö-

dik.  

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK
1
 

 

Tanulói létszám:   251 fő  (fiú 125  fő, leány125  fő) 

 ebből SNI         14 fő (számított létszám: 265 fő)  

 BTM         20 fő 

Tanulócsoportok száma:       13 

Átlagos osztálylétszám:       19 fő  

Alsó tagozat létszáma:      134 fő  (fiú 74 fő, leány 60 fő) 

     Ebből SNI            9 fő  (számított létszám: 143 fő) 

     BTM            6 fő 

 1. évf.           31 fő  

     ebből SNI            1 fő (számított létszám: 32 fő) 

     BTM            1 fő 

                                                 
1
 2012. szept. 09. 



 2. évf.         43 fő (ebből magántanuló 1 fő)  

     ebből SNI          2 fő (számított létszám: 45 fő) 

     BTM          1 fő 

 3. évf.         30 fő  

     ebből SNI          4 fő (számított létszám: 34 fő) 

     BTM          0 fő 

 4. évf.         30 fő  

                ebből SNI          2 fő  (számított létszám: 32 fő) 

  BTM          4 fő 

Alsós tanulócsoportok száma:                  8 

Átlagos osztálylétszám:                17 fő 

Évismétlők száma:  0 fő  

Felső tagozat létszáma:   117 fő (fiú 51  fő, leány 66  fő) 

      Ebből SNI         5 fő  (számított létszám: 122 fő) 

      BTM        14 fő       

5. évf.         23 fő  

     ebből SNI         1 fő  (számított létszám: 24 fő) 

     BTM         2 fő 

 6. a        20 fő   

     ebből SNI          0 fő   

     BTM          2 fő 

6. b                                                          18 fő 

    ebből SNI         2 fő (számított létszám: 20 fő)  

    BTM         3 fő 

 7. oszt.         32 fő (ebből magántanuló 1 fő) 

     ebből SNI          2 fő (számított létszám: 34 fő)  

     BTM          3 fő 

 8. oszt.         23 fő 

     ebből SNI          0 fő   

     BTM          4 fő         

Felsős tanulócsoportok száma:                5 

Átlagos osztálylétszám:                 23 fő 

Évismétlők száma:         0 fő 



Tanulói jogviszonyát iskolánkban 1 főnek szüntettük meg, mert tankötelezettsége 

végett ért. (2013. szeptember 01-jén betöltötte a 17. életévét.) 

 

 

Kedvezményesen háromszori étkezési díjat fizetők száma: 

100%-os    19     fő 

50%-os     13     fő 

Kedvezményesen étkezők száma: 

100%-os    8     fő  

50%-os     8     fő 

 

Bejáró tanulók száma:        17   fő  

Nagycsaládosok száma:   49   fő 

 

A tantestület                     21 fő 

Ebből: 

Tanítói diplomával rendelkezik:         7 fő 

Tanítói és tanári diplomával rendelkezik:        5 fő 

Tanári diplomával rendelkezik:                   8 fő  

Ebből egyetemi végzettséggel rendelkezik:       2 fő 

Mesterképzést tett:          4 fő 

Óraadó tanár:           2 fő (heti 6 óra) 

Pedagógus szakvizsgával rendelkezik:       5 fő  

Továbbtanuló pedagógus:         1 fő 

Gyakornoki idejét tölti:         2 fő  

Nem szakrendszerű oktatásban részt vehet:     12 fő 

Ebből: 

Tanítói és tanári diplomával rendelkezik:       6 fő 

120 órás továbbképzést tett:        3 fő 

5 éves gyakorlattal rendelkezik:       5 fő 

Szakkollégiummal rendelkezik:       1 fő 

  Minden pedagógus rendelkezik a munkakörének ellátásához szükséges oklevéllel. 

Szakos ellátottságunk - az éves tantárgyfelosztás szerint – 99,9 %-os. Két 4.-es 



számítástecnika órát ECDL vizsgával rendelkező tanítók tartanak. A kémia tantárgy (heti 3 

óra), valamint az informatika (heti 3 óra) oktatását óraadó pedagógusok látják el.  

Két munkaközösség működik az intézményben.  

Munkaközösség-vezetők: 

Kunné Kántor Katalin   alsós munkaközösség  

Deme Éva    felsős munkaközösség  

 

A diákönkormányzatot segítő felnőtt vezető:  Pappné Horváth Katalin 

Tankönyvfelelős:      Szabó Antalné 

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős:    Szabó Antalné 

 

A tanulócsoportok vezetői 

1.a   Mártonné Gulyás Ágnes 

1.b  Kollár Jánosné 

2.a  Kunné Kántor Katalin 

2.b  Csizmadiáné Csongrádi Györgyi 

3.a   Vargáné Takács Katalin 

3.b   Kovács Istvánné 

4.a  Komáromi Lászlóné 

4.b   Szabó Antalné 

5.o.  Pappné Horváth Katalin 

6.a  Jármai Ildikó 

6.b                   dr. Petkyné Medvigy Ivett     

7.o.  Deme Éva 

8.o  Gálné Nagy Krisztina 

 

Nem pedagógus munkakörben dolgozók 

A pedagógus létszámon kívül egy iskolatitkár segíti az iskola mindennapi munkáját. Így 

alkalmazottaink száma: 22 fő 

A karbantartási-, fűtési feladatokat az EKO Kft. látja el.  

A délutáni portaszolgálatot a működtető által delegált, közcélú feladatokat ellátó személy 

végzi, sajnos nem folyamatosan. A délelőtti portaszolgálatot az EKO Kft. egyik munkatár-

sa látja el. 

 



Továbbtanulás, továbbképzés 

A pedagógusok szakmai továbbképzése az intézmény Továbbképzési Programja és Be-

iskolázási Terve alapján történik. Minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni, 

amelyek lehetővé teszik a továbbképzések támogatását.  

Az informatika eszközeit minden területen szeretnénk az oktatásban alkalmazni, ehhez 

szükséges a pedagógusoknak korszerű módszertani ismereteket elsajátítania. Fel kell ké-

szülniük az elkövetkezendő idők szakmai kihívásaira, követelményeire is.  

A törvényi módosítások naprakész követése és a jogszabályok helyes értelmezése céljából 

tanácsos az intézmény vezetőségének szakmai konferenciákon és továbbképzéseken részt 

venni.  

 

Gyakornoki rendszer 

Feladatunk a kezdő pedagógusok szakmai irányítása, segítése. Ennek a feladatnak az ellá-

tásához nyújt iránymutatást az intézmény Gyakornoki Szabályzata (115/2007). 

Gyakornok:  Blazsek Beáta (tanító) 

Szakmai segítő: Szabó Antalné (tanító) 

Gyakornok:                Gulyásné Juhász Barbara (földrajz-történelem szakos tanár) 

Szakmai segítők:          Pappné Horváth Katalin és Oberst Marietta 

 

 

TÁRGYI FELTÉTELEK  

 Eszközök beszerzése 

A kötelező eszközjegyzékben szereplő tételek beszerzése megtörtént, de szükséges az 

elavul, elöregedett eszközök folyamatos cseréje.  

Hosszú távú terveink között szerepel, hogy minden osztályteremben elérhető legyen 

az internet. Így mindenhol modern IKT eszközökkel tudnánk pedagógiai tevékenységünket 

korszerűvé tenni. Tanóráink még színesebbek és motiváltabbak lennének az interaktív táb-

lák (jelenleg 5 (magyar-történelem, számítástechnika, matematika-fizika, földrajz-biológia, 

rajz-média) szaktanteremben van) alkalmazásával. Ezen eszközök jelentősége ezért is 

nagy, mert kialakíthatnánk egy közös nyelvet a mai gyerekekkel, hiszen ők szívesebben 

dolgoznak a hagyományos taneszközökkel ellentétben informatikai eszközökkel. Ezek az 

eszközök abban is segítenék intézményünket, hogy még hatékonyabban tudnánk végrehaj-

tani feladatainkat, elősegítenék a gyors intézményi kommunikációt. Ezzel a digitális napló 

használatának- amelyet az idei tanévtől vezetünk be - feltételei is megteremtődnének. 



A már meglévő számítógép-hálózatunk biztonságos működése is további fejlesztést kíván. 

(A meglévő gépek karbantartása is jelentős anyagi terhet jelent. Nagy szükség lenne egy 

rendszergazdára.)) Az átmeneti időszakra az alsós szertár részére egy audiovizuális zsúr-

kocsit szeretnénk üzembe helyezni. (projektor, laptop,..) 

Tárgyi felszereltség 

A tanulók tiszta és esztétikus környezetben kezdhetik meg a tanévet.  

Az iskola rendelkezik az oktató-nevelő munkához szükséges feltételekkel, biztosítani tud-

tuk az alapellátást a 2013/2014-es tanévben. 

 

FELADATAINK 

 

Célunk, hogy színvonalas EU-konform oktatással szilárd alapműveltséget, biztos 

alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő 

továbbhaladást. Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek 

világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. 

Az erkölcstan tantárgy az új NAT-nak és Kerettantervnek megfelelően bevezetésre 

került az 1. és 5. évfolyamon. 

 1. évfolyam: 22 fő választotta 

 5. évfolyam: 14 fő választotta 

Ezzel párhuzamosan természetesen a hit-és erkölcstan oktatása ezzel párhuzamosan 

órarendi keretek között folyik. 

 1. évfolyam: 9 fő (5 fő katolikus, 3 fő református, 1 fő evangélikus) 

 5. évfolyam: 10 fő (9 fő katolikus, 1 fő evangélikus) 

Ebben a tanévben is folytatjuk az elmúlt években hagyományossá vált programokat, 

melyek többsége érinti mind az alsó, mind a felső tagozatot és megmozgatja az egész tan-

testületet, valamint nagyfokú szülői támogatást is élvez.  

 

 

TARTALMI MUNKA 

 

Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévben a módosított pedagógiai prog-

ram alapján folyik a nevelés-oktatás. 

Választható  órák /Kt. 52.§ (4)-(7) bek. alapján/: 

2. oszt.  Angol      heti      2 óra 



3. oszt.  Angol     heti      2 óra 

6. oszt.  Olvasás szövegértés   heti       1 óra 

  Matematikai alapismeretek  heti       1 óra 

  Angol     heti  +   2 óra 

  Informatika    heti  +   2 óra 

7. oszt.  II. félév Tömegsport   heti  +   1 óra 

  Informatika    heti +   2 óra 

8. oszt.  I félév Tömegsport   heti  +   1 óra 

  Informatika    heti +    2 óra 

   

Nem szakrendszerű oktatás 

A 2011/2012-es tanév végén, a negyedik évfolyamon, diagnosztikus felmérést végez-

tünk az olvasásmegértés és a problémamegoldás területén, melynek értékelése után, illetve 

az előző tanév tapasztalatait figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy a 2013/2014-as tanév-

ben a hatodik évfolyam nem szakrendszerű oktatását (heti 6 óra)  folytatjuk a következő 

módon: 

Magyar nyelv    0,5 óra 

Magyar irodalom   0,5 óra 

Angol       1 óra 

Olvasás- szövegértés     1 óra 

Matematikai alapismeretek     1 óra 

Számítástechnika      1 óra 

Rajz       1 óra 

 

Tehetséggondozás és felzárkóztatás 

Nevelő-oktató munkánk elsődleges célja a biztos alapkészségek kialakítása, tehetség-

gondozás és felzárkóztatás tanórai keretek között és azon túl. Ezen célkitűzések elérése 

érdekében a cselekvéses, aktív tanulást, a differenciáló tanulásszervezési módokat folya-

matosan kell alkalmazni, és a kooperatív tanulásszervezést szükséges beépíteni eszköztá-

runkba.   

 Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozá-

sát, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívü-

li tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. (Természetesen a gyermekek 



szakvéleményét áttanulmányozva a tanórák alkalmával is igyekszünk segíteni megfelelő 

haladásukat.) 

 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére az osztálytanító által tartott egyéni foglalkoztatáso-

kat szervezünk.  

 Az 1. évfolyamon a pedagógiai programunknak megfelelően heti egy órában 

tehetséggondozást is szervezünk a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók ré-

szére. 

 Felső tagozatban az idegen nyelvi (angol) ismeretek elmélyítésére tehetséggon-

dozó foglalkozásokat szervezünk. 

 A 7. évfolyamon a második félévben, 8. évfolyamon az első félévben a sikeres 

középiskolai felvétel elősegítésére csoportbontásban oktatjuk a magyar nyelvet 

és matematikát.  

 Rendszeresen matematika tantárgyból is tartunk felzárkóztató foglalkozásokat, 

illetve versenyre készítjük fel a tehetséges tanulókat. 

 Lehetőséget nyújtunk a számítógépek használatára a házi feladatok elkészítésé-

nél. 

 Évente megrendezzük a tehetségnapot is. 

 Az SNI-s és BTM-es tanulók ellátását az Üllői Pedagógiai Szakszolgálat bizto-

sítja. 

 

Az előző évekhez hasonlóan, tanév során az alábbi tevékenységekkel segítjük a tehet-

ség és képesség kibontakoztatását, valamint a felzárkóztatást, egyéni fejlesztést: 

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, és a szakszolgálatokkal
2
; 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 tanulópárok kialakítása; 

 komprehenzív
3
 oktatás; 

 a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása; 

 az iskolai sportkör; 

 a szakkörök; 

                                                 
2
 Üllői Pedagógiai Szakszolgálat 

   Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (2220 Vecsés, Telepi u. 44/a  tel.: 29/ 350-294) 
3
 képesség szerinti csoportalkotás, az átjárhatóság biztosításával; 

 



 versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); 

 a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

 olvasókör; 

 a továbbtanulás segítése; 

 a felzárkóztató foglalkozások, órák; 

 tanodák 

 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

 a családlátogatások; 

 a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése. 

  Ebben a tanévben is arra törekszünk, hogy iskolánkat minél több sport- és tantárgyi 

versenyen, valamint pályázaton eredményesen képviseljék a diákjaink, szolgálva ezzel 

tanítványaink sokoldalú fejlődését, tehetségük kibontakozását. Hírnevünk erősítése céljá-

ból is nagy hangsúlyt kell fektetni a tehetséges tanulók eredményes versenyeztetése. 

 

Tervezett versenyek 

1. „Aranyseprű” tisztasági verseny  Alsós mk. 

2. Népdalverseny   Csombók Judit, Kunné Kántor Katalin 

3. Rajzpályázat    Gálné Nagy Krisztina 

4. Logikai verseny (alsós)  Kovács Istvánné, Vargáné Takács Ka-

talin 

5. Zrínyi matematikai verseny  Deme Éva, Kollár Jánosné 

6. Hangos olvasási verseny             Mártonné G. Á., Kollár Jánosné 

7. Helyesíró verseny (alsós)  Mártonné Gulyás Ágnes 

8. Helyesíró verseny (felsős)  Oberst Marietta, Kiss Katalin 

9. Szavaló verseny (alsós)  Komáromi Lászlóné, Szabó Antalné 

10. ECDL vizsga   Pappné Horváth Katalin, Deme Éva  

11. Sport versenyek    Kókai Nikoletta  

12. Bolyai tanulmányi verseny  Deme Éva, Kollár Jánosné 

13. Levelezős versenyek  Alsós mk. (Csizmadiáné Cs. Györgyi) 

(Pl.: Manótanoda, Almamáter, Bendegúz) 

14.          Kaaán Károly TIS verseny             Pappné Horváth Katalin 

15.          Mesemondó verseny                       Oberst Marietta 

16.          Litteratum (angol)                          dr. Petkyné M. I., Gálné N. K. 

17.         Play and Win (angol)                       dr. Petkyné Medvigy Ivett 



18.         Bolyai anyanyelvi verseny              Oberst Marietta 

     

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő 

célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Min-

den pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanu-

lók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

A gyermekek védelmének érdekében létrejött szakmai szervezetekkel igyekszünk rendsze-

resen kapcsolatot tartani.  

A gyermekvédelmi feladatok koordinálása a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Szabó 

Antalné feladata. Ő látja el az Esélyegyenlőségi Szabályzatban (2/2008) meghatározott 

esélyegyenlőségi felelős feladatait is. 

A tanév feladatai: 

o A gyermekek étkezési és tankönyvtámogatásához szükséges dokumen-

tumok begyűjtése, a határozatok, statisztikák folyamatos frissítése. 

o A délutáni foglalkozásokat igénylő szülők nyilatkozatainak begyűjtése, 

igazgatói határozatok meghozatala. 

o A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyek-

ről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében for-

dulhatnak. 

o A tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

megállapításának kezdeményezése. 

o Családlátogatáson való részvétel a veszélyeztető okok feltárása érdeké-

ben. 

o A veszélyeztető okok megléte esetén értesíteni a Gyermekjóléti Szolgá-

latot, és segíteni a szolgálat munkatársának tevékenységét.  

o A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében 

együttműködés és folyamatos kapcsolattartás a Családsegítő Szolgálat-

tal, a Polgármesteri Hivatallal, Iskolaorvossal, Védőnővel, Maglódi 

Rendőrőrssel. 

o A tankötelezettség betartásának figyelemmel kísérése, az igazolatlanul 

mulasztott tanulók kiszűrése, a szülők értesítése, a hivatalos intézkedés 

megtétele. 



o Az új és osztályismétlésre utasított tanulók beilleszkedésének figye-

lemmel kísérése. 

o Az iskola drogprevenciós munkájában való részvétel.  

o A gyermekvédelmi és szociális törvények változásainak nyomon köve-

tése, az új törvények megismertetése a kollégákkal, szülőkkel.  

o A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken, jelző-

rendszeri értekezleteken való részvétel. 

o Védelembe vételi eljárásokon való részvétel. 

o Az iskola pedagógusainak segítése annak érdekében, hogy a tanulási, 

beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók problémái-

nak, kudarcainak száma csökkenjen, valamint, hogy készségeik, képes-

ségeik egyéni lehetőségeiknek megfelelően fejlődjön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gyermekvédelmi adatok  
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1.a 16 0 1 1 0 - - - 0 1 1 0 

1.b 15 1 0 2 0 - - - 1 3 0 1 

2.a 23 1 0 0 0 0 6 1 1 0 3 1 

2.b 20 1 1 7 0 5 5 1 0 4 4 0 

3.a 14 3 0 0 0 3 3 1 0 2 1 1 

3.b 16 1 0 1 0 1 2 0 1 0 2 1 

4.a 13 2 2 2 0 2 3 0 1 3 0 0 

  4.b 17 0 2 2 0 2 4 0 0 4 0 1 

5.o. 23 1 2 6 0 3 3 1 1 3 1 1 

6.a 20 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

6.b 18 2 3 4 0 4 5 1 0 5 1 1 

7.o 32 2 3 2 0 1 7 2 0 0 1 0 

8.o 23 0 4 2 0 1 8 0 0 1 2 0 

Össz 251 14 20 28 0 22 49 7 14 25 16 7 

 

 

A 2013/2014-es nevelési és oktatási évben a következő pedagógiai folyamatok kapnak 

kiemelt szerepet 

 A kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmát és módszertanát meg kell jelení-

tenünk a mindennapi gyakorlatban (a tanórákon és a szabadidős tevékenysé-

gekben is.) Partnerkapcsolatainkon keresztül (pl.: szülők, civil szervezetek, más 

intézmények, stb.) be kell mutatnunk, hogy munkakultúránkat nyitott nevelési-

oktatási környezet jellemzi.  

 Az intézményi rendszerünk működésével bizonyítanunk kell, hogy iskolánk fo-

lyamatos önfejlesztésre kész, vállalja a külső értékelésben való konstruktív 

részvételt is.  



 Kiemelt feladatunk, hogy az IKT eszközök használatát mindennapi gyakorlattá 

tegyük pedagógusok és diákok körében egyaránt.  

 A mindennapokban kell igazolnunk, hogy szervezeti kultúránkat a team munka, 

a pedagógusok közötti együttműködés jellemzi. 

Kompetenciafejlesztés 

Kiemelt feladat a folyamatos készség és képességfejlesztés, a kulcskompetenciák fejleszté-

sének előtérbe helyezése. 

 Szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület 

o Kommunikáció-központúság (A kommunikációval kapcsolatos ismeretek, 

szabályszerűségek, normák megtanítása és gyakorlása. A szövegértés-

tanításának ebben a formában nemcsak célja, hanem módszere is a kom-

munikáció, hiszen a feladatmegoldások, az ellenőrzés, az értékelés folya-

matos eszmecserét feltételeznek tanár és diákok között. Olyan tanulási fo-

lyamat kialakítása, amely a gyermek és a pedagógus demokratikus 

együttműködésére, vitáira-eszmecseréire épül, kommunikatív cselekvésre 

ösztönöz, önállóságot és kritikai kézséget kíván.) 

o Tevékenység-centrikusság (A tanulóknak nem pusztán kérdésekre kell 

megtalálniuk a választ, hanem a különböző típusú szövegekkel – akár ma-

guk által elgondolt – műveleteket kell végezniük.) 

o Rendszeresség (A szövegértés-szövegalkotás gyakorlása minden tantárgy 

feladata. A mérések nem az elsajátított ismeretanyag mennyiségét, hanem 

a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják.) 

o Differenciáltság (Kívánatos, hogy a foglalkozások megszervezésének 

alapja az egyéni képességek, problémák illetve az egyéni tempó legyen. A 

differenciálás szempontja lehet a tanulók szövegértési, szövegalkotási 

problématípusa, tempója vagy a szükséges tanári támogatás mértéke. A 

tanulási folyamat hatékonysága nem a tanulócsoport összteljesítményén, 

hanem az egyes tanulók fejlődésének ütemén mérhető.) 

o Partnerség (Lehetőség szerint a pedagógus a munka nagyobb részében a 

tanulókkal partneri viszonyban, segítő-tanácsadó státusban legyen, ne pe-

dig a hierarchikus tanár-diák viszonyt képviselje.) 

o Kutatószemlélet (Célja, hogy feloldja az olvasási kudarcok okozta szo-

rongásokat. Ennek egyik feltétele a tévedések és a próbálkozások lehető-

ségének megadása. A kutatószemlélet fontos eleme a kérdésfeltevés.) 



o Szövegértést fejlesztő gyakorlatok.(A tanulók olyan feladatokat is kapnak, 

melyek során értékelniük kell egy adott szöveget, érveket és ellenérveket 

kell felhozniuk egy adott témával kapcsolatban, esszét kell készíteniük 

természetesen életkoruknak megfelelően.  Próbálunk minél több olyan fe-

ladatot adni nekik, melyek során a tanulókat tevékenykedésre késztetjük, 

önálló ismereteket szerezhetnek.) 

 Matematikai kompetenciaterület 

A matematikai kompetencia a „matematikai tantárgyi ismeretek, a matematika-

specifikus készségek és képességek, általános készségek és képességek, vala-

mint motívumok és attitűdök együttese”.(Vidákovich Tibor, 2004) 

Kiemelten fejleszteni kívánt területek: 

o Készségek (számlálás, számolás, becslés); 

o Gondolkodási képességek (rendszerezés, deduktív és induktív következte-

tés); 

o Kommunikációs képességek (relációszókincs, szövegértés, térlátás); 

o Tudásszerző képességek (problémaérzékenység, megoldás, 

metakogníció); 

o Tanulási képességek (figyelem, emlékezet). 

A készségek, képességek közül a számlálás, számolás, mennyiségi következte-

tés, valószínűségi következtetés, becslés, mérés, mértékegység-váltás, 

szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás, rendszerezés, kombinativitás, 

deduktív következtetés, valamint az induktív következtetés fejlesztése a legfon-

tosabb feladat. 

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 

E terület lényeges attitűdelemei: 

o az önbizalom,  

o az öntudatos és a környezetéért is felelős magatartás,  

o a világgal szembeni pozitív beállítódás,  

o a demokrácia tisztelete, 

o a tolerancia és az őszinte kommunikáció,  

o az értelmes kockázat vállalásának bátorsága.  

A kapcsolódó képességcsoport legfontosabb összetevői: 

o az egyén szintjén a reális énkép kialakításának képessége,  

o a frusztráció elviselése,  



o a reális egyéni célok kitűzésének és követésének képessége,  

o a szabályok és a vágyak összehangolásának képessége,  

o a cselekvési alternatívák meglátásának képessége,  

o a döntési képesség,  

o a kezdeményezőkészség,  

o az akaraterő és a kitartás. 

A társas viselkedés terén pedig az empátia, a kommunikációs és kooperációs 

készség, a vitázó- és érvelőképesség, a konfliktustűrő,- kezelő, - megoldó ké-

pesség, valamint a vezető és szervezőképesség kap kitüntetett szerepet. 

A tanulónak tisztában kell lennie kapott feladatainak céljával, a sikeres teljesí-

tés kritériumaival, a mérhető, egyértelműen meghatározható követelményekkel. 

A tanulónak minden esetben kellő próbálkozási (tévedési) lehetőséget kell adni, 

lehetőséget és támogatást kell biztosítani ahhoz, hogy problémáit megfogal-

mazza, gondjainak megoldásához segítséget kérjen. Az alkalmazott módszerek-

nek és tanulásszervezési módoknak lehetővé kell tenniük: 

o a személyes megnyilvánulást, 

o a próbálkozást, 

o kísérletezést, 

o a kérdezést, 

o segítségkérést, 

o a tanulók közötti együttműködést. 

Szokássá kell alakítani a tanulás során a tervezést, a döntések indoklását, a vé-

lemény indoklását, az önállóságot, a kérdésfeltevést.  

Lehetőséget kell teremteni az egyéni megoldásoknak, értékelni kell az eredeti-

séget, a kritikus és önkritikus magatartást, valamint mások munkájának támoga-

tását, a szolidaritást. Az életpálya-építési kompetenciák eredményes fejlesztése 

érdekében a pedagógusnak törekednie kell az iskola és a család folyamatos 

együttműködésének biztosítására is.  

Jellegzetes módszerek: 

o kooperatív tanulás 

o projekt-módszer 

o vita 

o dráma 

o kutatás 



o felfedezés 

o terepgyakorlat. 

Ebben a tanévben tehát kiemelt feladatunk beépíteni eszköztárunkba a cselek-

véses, aktív tanulási és differenciáló tanulás szervezési módok folyamatos alkalmazá-

sát, valamint a kooperatív tanulásszervezést. 

Folyamatos feladataink 

 Az első évfolyamos tanulók DIFER mérése  

A gyermek eltérő ütemű éréséből fakadó hátrányok csökkentése, továbbá az 

alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében diagnoszti-

kus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása. 

Az sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók ellátására a kistérségi társulás keretén 

belül történik. A foglalkozásokról, illetve a tanulókról „Egyéni fejlődési lap”-ot 

kell vezetniük a habilitációs- és rehabilitációs foglalkozást tartó nevelőnek. 

A tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézséggel küzdő (BTM) tanulók 

ellátása is az Ő feladatuk. 

 Az elektronikus napló, tájékoztató füzetek naprakész vezetéséért valamennyi 

pedagógus felelős. 

 Alapkészségek fejlesztése, a tanulási nehézségekkel küzdő, illetve részképesség 

zavaros tanulók felzárkóztatása, a gyengébb képességű gyerekek szintre hozása, 

a tanulási stratégiák elsajátíttatása.  

Kiemelt feladat 

 A gyerekek ECDL vizsgára való felkészítése. 

 Info-kommunikációs kompetencia fejlesztése. 

 A matematikai alapkészségek növelése. (Alapműveletek, rendezett, áttekinthe-

tő, logikus munka.) 

 Hatodik és nyolcadik évfolyamon az országos kompetencia mérések értelmezé-

se és elemzése. 

 Minden órán kiemelt figyelemmel kell kezelni a logikai, gondolkodtató felada-

tok tanítását, illetve az értő olvasás alkalmazását. Legfontosabb feladataink kö-

zé tartozik továbbra is a megfelelő tanulási stratégiák elsajátíttatása. 

 Az előző évek eredményeit felhasználva azokra a területekre fordítunk nagyobb 

hangsúlyt a felkészülés során, amelyek eredményei gyengébbek voltak.  



 Vizsgák célja a szóbeli kifejezőképesség fejlesztése, tanulási stratégiák kifej-

lesztése, alkalmazása, felvételire való felkészítés 7. és 8. évfolyamon. (Angol, 

magyar nyelv és irodalom, matematika, választott tantárgy.) 

 

Szabadidős foglalkozások szervezése 

 Sportköri foglalkozások 

A mindennapos testmozgás minden évfolyam számára biztosított a tömegsport 

foglalkozások révén. A délelőtti testnevelés órák kiegészítéseként (3-4. és 7-8. 

évfolyam) ezek a foglalkozások lehetőségeket nyújtanak a diákolimpián és a 

különböző térségi versenyeken, bajnokságokon való eredményes felkészülésre. 

Kiemelt feladatuk a tehetséggondozás. 

Ebben a tanévben is igyekszünk minden olyan sportágban indulni, amelyek fel-

tételei biztosítottak intézményünkben. 

Iskolánkban - külső szervezésben - lehetősége van diákjainknak lovagolni, úsz-

ni, korcsolyázni, karatézni, futballozni, kézilabdázni, zumbázni. 

 Színjátszó kör 

Már hagyomány, hogy a tavaszi jótékonysági esten a felső tagozatosok színját-

szó köre is fellép az alsós osztályok mellett. A műsorok jellegéből adódóan a 

drámapedagógia módszerével a kultúra számos eleme (mesék, versek, dalok, 

népi gyermekjátékok) építhetők be rajta keresztül az oktatásba. A drámaoktatás 

számtalan lehetősége mellett, kiemelkedő lehetőséget nyújt az osztály és iskolai 

szintű közösségi neveléséhez, a tehetséggondozáshoz.  

Az egész tantestületet, és az összes korosztályt megmozgató események ezek az 

előadások és próbáik. 

 Hagyományőrzés 

A tánc és dráma kerete ad lehetőséget arra, hogy intézményünkben kiemelt fi-

gyelmet szentelünk a hagyományőrzéssel kapcsolatos programoknak. A nép-

tánc oktatását elsősorban a délutáni foglalkozások keretein belül kezdtük el 

felmenő rendszerben.  

 Könyvtár 

Az idei tanévtől az iskolai könyvállományt Ecser Nagyközség Önkormányzata 

a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Háznak adja át. Ettől függetlenül a 

könyvkölcsönzés folyamatos marad, illetve a délutáni foglalkozások keretében 

olvasókör működik itt. Feladatunk, hogy az olvasást minden iskolai korosztály 



számára vonzóvá tegyük.  A könyvtár „forrásközpontként” történő felhasználá-

sával meg kell alapoznia az önművelődéshez szükséges attitűdöket, képessége-

ket, tanulási technikákat.  

 Délutáni foglalkozások 

A délutáni foglalkozások célja a gyermekek felügyelete, ellátása, sokirányú 

foglalkoztatása a szabadidős tevékenységek során, valamint az iskolai feladatok 

megszilárdítása, a tanórákra való eredményes felkészülés lehetőségének biztosí-

tása, az alapkészségek fejlesztése, a kooperatív tanulási technikák ismertetése, 

bevezetése, alkalmazása a tanulmányi foglalkozásokon. Ehhez igyekszünk kor-

szerű és a szabadidős feladatok elvégzésében. 

Az alapkészségek megszerzése az alapja a minden további egész életen át tartó 

tanulásnak.  

A tanulási képesség fejlesztése 

Alapvető feladatok: 

Önálló tanulás, információk befogadása, feldolgozása, alkalmazása (érdeklő-

déskeltés, nyugodt tanulási feltételek biztosítása, megfelelő eszközhasználat el-

sajátíttatása, a tanulás tervezésének tanítása, helyes tanulási technikák, önműve-

lődési igény fejlesztése, önálló ismeretszerzés lehetőségének biztosítása) 

A szabadidő tartalmas, önálló felhasználására nevelés (játékok megismertetése, 

kézműves tevékenységek, vetélkedők, ünnepségek, iskolán kívüli programok). 

Társas kapcsolatok, csoportélet, közösségformálás irányítása (napirend szerve-

zése, csoportszabályok kialakítása, a közösséghez tartozás élményének biztosí-

tása),  

Egészséges életmódra nevelés (alapvető higiénés szokások kialakítása, kulturált 

étkezési szokások megismertetése, mindennapos testmozgás lehetőségének biz-

tosítása) 

A tanulási képességek alatt a gyermeknek azokat a képességeit értjük, amelyek 

hozzásegítik őt ahhoz, hogy megértsen egy megoldandó problémát, megoldáso-

kat gondoljon ki, kivitelezze vagy memorizálja ezeket, s rögzítse a későbbiekre, 

ha szükséges. Ezért a gyermekek figyelemkoncentrációját, emlékezetét, logikus 

gondolkodását fejlesztjük (hatékony, önálló tanulás). A délutáni csoportok eze-

ket a képességeket a tanulásirányítás alatt a bemelegítő, motiváló játékkal és a 

szabadidő hasznos eltöltésére szervezett játékokkal végzi. Nem elfeledve, hogy 

a gyermekek mindennapjainak egyik legfontosabb része a játék, mert általuk 



számos képesség gyakorolható és fejleszthető (anyanyelvi kommunikáció, szo-

ciális és állampolgári kompetencia).  

Kialakítandó, fejlesztendő kompetenciák 

o elemi kompetenciák (számolás, beszéd, írás, olvasás), 

o megismerési képességek (információszerző és feldolgozó képesség, 

kommunikációs képesség, mindennapi élethelyzetekben való eligazodás 

képessége, ismeretek új helyzetekben való alkalmazásának képessége), 

o intellektuális kompetenciák (gondolkodás – induktív, deduktív, problé-

mamegoldó, kritikai – információhasználat, kreativitás), 

o tanulási kompetenciák (tanulói motívumok fejlesztése – az ismeretszerzés 

iránti belső motiváció -, módszertani kompetenciák – hatékony tanulási, 

tanulásszervezési módszerek elsajátítása, alkalmazása-, információs és 

kommunikációs technikák, illetve eszközök használat, technikai eszközök 

használatának, kezelésének képessége - munkakompetencia-. 

o személyes kompetenciák (személyes értékek tudatosítása, reális és pozitív 

önbizalom, kudarctűrés, önismeret, véleményalkotó és véleménynyilvání-

tó képesség), 

o életvezetési készségek és képességek (önkiszolgálás képessége, társas 

kapcsolatok kiépítésének képessége, autonóm cselekvés képessége), 

o szociális kompetenciák (Az iskola általánosan elfogadott és támogatott vi-

selkedési és illemszabályainak ismerete, alkalmazásának képessége. Szo-

ciális kommunikáció képességei (meghallgatás, érdeklődés, kérdezés, ké-

rés, reagálás, vita, társalgás módjának megtanítása, gyakoroltatása). Jó 

szociális attitűdök és meggyőződések kialakítása, szociális készségek, ké-

pességek folyamatos fejlesztése (bizalom, empátia a társak iránt, komp-

romisszumkészség, tolerancia, konfliktuskezelés, a „másság” elfogadása, 

segítő viszonyulás, agresszív és erőszakos viselkedésformák elleni fellé-

pés) 

Tehetséggondozás  

Az iskolai tehetséggondozás leggyakrabban a tantárgyakra fókuszál, a pedagógusok 

felkészítik a különböző versenyekre a diákokat. Az iskola biztosítja a különböző progra-

mok változatos skáláját, mellyel a szabadidő hasznos eltöltését is megtaníthatja a gyere-

keknek (pl.: úszás, zene, kézműves, néptánc, stb.) 

 



Felzárkóztatás  

A felzárkóztatás célja a tanulási szokások áthangolása, a tanuláshoz szükséges 

alapképességek fejlesztése, beilleszkedési nehézségek csökkentése. Tudatos tanulásszerve-

zést egyénre szabott tanulási módszerek kialakítását, motiváló. Képességfejlesztő játéko-

kat, rendszeres ellenőrzést és az új tanulásszervezési módszereket alkalmazzuk.  A fejlesz-

téshez a szabadidős tevékenységek széleskörű felhasználására is szükség van.   A tanulók 

képessé válnak önálló feladatmegoldásokra, döntéshelyzetbe hozhatók, a sikerélmény fo-

kozza önbecsülésüket, önállóan képesek a céljaikhoz szükséges eredmények elérésére. 

Van, akinél lassabb tempót követelünk, van, akinél sűrű ismételgetésre van szükség, és 

van, akinél az egyszerű átadási módszer is célravezető.  

Az együttműködésen alapuló tanulásszervezés lehetővé teszi, hogy a gyengébb képességű 

tanulók is érvényesülhessenek, segítséget és bátorítást kapjanak, ezáltal nő az önbizalmuk, 

önismeretük elmélyül, kialakul önfegyelmük, saját és mások teljesítményét reálisan tudják 

megítélni.  

Alapvető viselkedési normák elsajátítása 

A viselkedés, a viselkedéskultúra, a hozzáállás tanulható, fejleszthető (szociális, ál-

lampolgári kompetencia). A család, mint elsődleges burok alapvető fontosságú, mert több 

olyan funkciója van (pl.: segítő, támogató funkció, életfilozófia és az identitás forrása, il-

letve referencia és kontroll funkció), amelyek együttesen befolyásolják a gyerekek viselke-

déskultúráját. Az iskola, amelyben a tanulók az idejük legnagyobb részét töltik, tanulnak és 

szocializálódnak, szintén sokat esz azért, hogy azt, ami esetleg a családon belül elmaradt a 

nevelés terén.  

Diákönkormányzat  

Iskolánk életében nagyon sok hagyományt a diákönkormányzat teremtett meg.  A 

DÖK által szervezett rendezvények nagyon sok színvonalas programot biztosítanak isko-

lánk tanulóinak.   

A diákönkormányzat évente diákparlamentet tart, mellyel a diákok állampolgári kompe-

tenciáját fejlesztjük.  Ez megismerteti őket a demokráciával, és aktívan részt vehetnek az 

iskola közügyeiben, miközben megtanulják az együttműködést és a sokféleség elismerését. 

 Ellenőrzés, mérés, értékelés  

Intézményi értékelés 

Az értékelés évente két alkalommal, félévkor és a tanév végi eredmények alapján történik.  

A tanév kiemelt ellenőrzési területei: 

 Tanulók:  



o a működési rend betartása; 

o az iskolai közösség elvárásainak  tiszteletben tartása; 

o az emberi és erkölcsi értékek tiszteletben tartása. 

 Pedagógusok: 

o a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása; 

o a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 

- az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

- a tanítási óra felépítése és szervezése, 

- a tanítási órán alkalmazott módszerek, 

- a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása a tanítási órán, 

- az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése. 

Kölcsönös óralátogatások. 

 Nem pedagógusok: 

o A munka hatékonysága; 

o Balesetvédelmi előírások betartása. 

Ellenőrzési-értékelési rendszerünk céljai 

 Rövid távú céljai 

A pillanatnyi teljesítmény javítása az erősségek kihasználásával, a gyengeségre 

utaló visszajelzésekkel és annak megvitatásával, hogyan lehet ezeken úrrá az 

egyén, a testület. 

Az egyéni képességek felszínre hozása és hasznosítása, az ehhez szükséges ok-

tatási-képzési szükségletek és lehetőségek összhangba hozása. 

 Hosszú távú célja 

Az intézmény céljainak eredményes megvalósítása az optimális emberi erőfor-

rás kihasználását segíti. 

Pontos, tárgyilagos adatokat biztosít a minőségi munka elismeréséhez. 

 Egyéb cél 

A felelősség-hatáskör pontos meghatározása alapján az elvárások egyértelműbb 

meghatározását segíti. 

Megbízható információt nyújt a tényleges teljesítményről, a meglévő tartalékokról.



Ellenőrzési terv 

Az iskolánkban folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső szabályzatai-

ban (elsősorban a pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabályzataiban és a 

házirendben) meghatározott előírásoknak való megfelelést vizsgálja. 

A nevelő-oktató munka ellenőrzését (és a hozzá kapcsolódó méréseket) végezheti  

 Pedagógusok esetében: az igazgató 

 Igazgatóhelyettes 

 A munkaközösség-vezetők 

 Munkaközösségek 

Az ellenőrzésre az igazgató által felkért pedagógus, valamint külső szakértők. 

Tanulók esetében: az iskola pedagógusai, valamint külső szaktanácsadók és szakértők. 

Ellenőrzés történik: 

 A tanév rendjéhez kötött ellenőrzési pontoknál (tanévkezdés, félévi értékelés, 

tanév zárása) 

 Tevékenységek befejezésekor (kimenet szabályozás) 

 Tevékenység közben (folyamatellenőrzés) 

 A pedagógiai munka ellenőrzése az alábbi területekre terjed ki 

 A pedagógusok nevelő-munkáján belül 

 A nevelő-oktató munka színvonalára a tanítási órákon 

 A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátására 

 A pedagógusokra bízott tantermek rendezettsége, dekorációja 

 A tanulók iskolai munkáján belül 

 A helyi tantervekben előírt követelmények teljesítésének szintjére 

 Az iskolai és az osztályközösségekben végzett tevékenységre 

 A tanulók magatartása, viselkedésre, fegyelmezettségére. 

 A mérések célja, hogy pontos képet kapjunk arról, mik az iskolai munkánk 

erősségei, milyen területen mutatkoznak hiányosságok, és milyen fejlesztési 

irányokba kell haladnunk. 

Értékelés: 

 A kitűzött célok és az elért eredmények 

 A középpontjában minden esetben az eredményesség és a minőség áll, célja ezek 

javítása, az iskola egészének vagy egyes elemeinek, funkcióinak a fejlesztése.  



 Az ellenőrzéssel szemben nem szabályoknak való megfelelés, hanem az eredmé-

nyesség és a minőség vizsgálatára irányul.  

A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladat, hogy megerősítse a nevelőtestület 

pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így 

ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő-oktató munka fejlesztésére. 

  

Az operatív munkamegbeszéléseken a vezetők tájékoztatást adnak egymásnak a 

végzett munkáról, jelzik azokat a problémákat, amelyek a munkaterületükön felmerültek, 

ismertetik azokat a kérdéseket, amelyekben az igazgató döntését kérik. Meghatározzák, 

hogy a munkaterv szerint a következő időszakban milyen nagyobb feladatot kell elvégez-

niük. 

Az eredményes munkavégzés érdekében növelni kell a tapasztalatcsere lehetőségeit, az 

óralátogatásokat (min.: 3 óra):  

 a negyedik évfolyam osztályfőnökei felsőben egy magyar illetve egy matemati-

ka órát ötödik évfolyamon; 

 minden osztályfőnök az osztályában tanító pedagógusoknál évi egy alkalommal 

órát látogat; 

 a leendő ötödikes osztályfőnök a negyedik évfolyamon osztályonként minimum 

2 órát; 

 a felsős nevelők tetszőlegesen egy órát látogatnak az általuk tanított osztályok-

ban évfolyamonként; 

 az iskolavezetés a tanév során minden nevelőnél egy órát látogat. 

 

Az ellenőrzés feltételei: 

 Az ellenőrzés alanyai ismerjék meg az ellenőrzés célját, módszerét, időpontját, 

koncepcióját. 

A belső ellenőrzést az egész testület végzi az igazgató irányításával.  

 

Intézményi kapcsolatok 

Célunk az iskola-család, szülő-pedagógus kapcsolat mélyítése, segítő együttműködés a 

tanulók érdekeit szolgálva. 

Az intézményi pedagógiai programban és az SZMSZ-ben foglaltak szerint szervez-

zük, szabályozzuk a tanév során partnereinkkel a kapcsolattartási formákat, az eljárásren-

det, valamint a kommunikációs formákat.  



 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális fela-

datokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osz-

tályfőnök tájékoztatja. 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szakta-

nárok folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tá-

jékoztatják. 

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyéni-

leg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

 A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális fe-

ladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

Ennek formái: fogadóóra, szülői értekezlet, nyílt napok, e-mail, honlap. (Nyol-

cadik évfolyamon a beiskolázás miatt különösen fontos a kapcsolattartás a szü-

lőkkel.)  

Az alábbi munkakapcsolatok megszervezéséért, felügyeletéért az igazgatóhelyettes a felelős: 

 munkaközösségek,  

 gyermekvédelmi felelős,  

 védőnő, 

 szakszolgálatok,  

 óvodák,  

 Művelődési Ház, 

 Szlovák Önkormányzat, 

 sportkörök, 

 középiskolák. 

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetése rendszeres kapcsola-

tot tart fenn: 

 pedagógiai szakszolgálat szakembereivel; 

 az iskolaorvossal,  

 az iskolafogászattal,  

 a védőnői szolgálattal.  

 A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 



rendszeres kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálattal és Családsegítő Központtal. A 

munkakapcsolat felügyeletéért az igazgató a felelős. 

Az iskola épületében működő Önkormányzati Konyha vezetőjével az igazgatóhelyettes 

tartja a kapcsolatot. Tolmácsolja a tanulók, nevelők észrevételeit, kéréseit, tájékoztatja a 

konyhavezetőt a tanítási szünetekről; szükség szerint megbeszélést kezdeményez az étkeztetés 

zavartalanságának érdekében. 

Az iskola helyiségeit, épületét az igazgatóság döntése alapján térítésmentesen 

használhatják az alábbi törvényesen bejegyzett gyermek- illetve ifjúsági szervezetek helyi 

csoportjai: 

 DÖK (Diákönkormányzat), 

 EneSZ  (Ecseri Nebulók Szervezete). 

 A Köznevelési törvény alapján az iskolában párt vagy párthoz kötődő szervezet nem 

működhet. 

Hagyománnyá vált iskolánkban, hogy lehetőséget nyújtunk tanítványaink családjának a 

tanórákon folyó munka megismerésére a nyílt napok keretében. 

Egészségügyi ellátás 

Védőnői feladatok 

 A védőnői munka során az index osztályokban kötelező jelleggel egészségügyi álla-

potmérés keretében szűrővizsgálatokat végez ( súly-és magasságmérés, testtömeg-

index és percentilis értékek számítása, vérnyomásmérés, látás-, színlátás- és hallás-

vizsgálat, valamint mozgásszervi szűrés) 

 Minden évfolyamnál évente háromszori tisztasági vizsgálat. 

Intézményvezetőinek kiemelt feladatai 

 A törvényi változásokból adódó feladatok megszervezése, a végrehajtás ellenőrzé-

se, értékelése. 

 A munkaközösségek munkájának összehangolása 

 Az intézményvezetőség kiemelt munkája a hatályos jogszabályok megváltozásá-

ból adódó feladatok ellátása, megismertetése a munkaközösségekkel.  

 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által előírt mérések lebonyolításának ellenőr-

zése, értékelése és közzététele 

 Az intézmény tárgyi feltételeinek folyamatos fejlesztése 

 Megfelelő költségvetési gazdálkodás 

 A fenntartó által meghatározott feladatokat fokozott figyelemmel végezzük, a fe-

ladatok teljesülését a munkatervben meghatározott rendben ellenőrizzük 



 

FELADTELLÁTÁSI TERV 

2013 

AUGUSZTUS 

Aug. 22. 9
00

 Alakuló ülés      Kiss Katalin 

  A nyáron bekövetkezett változások   Kiss Katalin 

  

  A 2013/2014-as tanév tervezett tantárgyfelosztása Kiss Katalin 

  Feladatok a tanévkezdésig    Kiss Katalin 

  Alkalmazotti értekezlet     Kiss Katalin 

Aug. 26-30. „Gólyatábor”elsősöknek    Mártonné Gulyás Ágnes 

                                                                                                           Kollár Jánosné 

         Blazsek Beáta 

         Gálné Nagy Krisztina 

Aug. 27. 9
00

 Pótvizsga      Szaktanárok 

         Vizsgabizottság 

Aug. 26-27-28.Ingyenes tankönyvek kiosztása   Szabó Antalné 

Tanterem dekoráció, szertárrendezés, leltár  Tantestület  

  Munkaközösségek megalakulása,               Kunné K. Katalin 

                        éves program kidolgozása     Deme Éva 

DÖK munkaterve     Pappné H. Katalin 

       

SZEPTEMBER 

Szept. 01. Tanévnyitó ünnepély     Kunné Kántor Katalin  

                    Csizmadiáné Cs. Gy. 

Szept. 02. Első tanítási nap  

  Baleset -és tűzvédelmi oktatás     

Házirend ismertetése,  

Órarend, ülésrend     Oztályfőnökök 

Szülői értekezlet az első osztályokban   Mártonné G. Á. 

         Kollár Jánosné 

         Kiss Katalin 

  Baleset-, tűz és munkavédelmi oktatás  Kiss Katalin 



  Rendkívüli tantestületi értekezlet   Kiss katalin 

  Végleges tantárgyfelosztás 

  Órarend, teremrend 

  Ügyeleti rend 

Szept. 02-06. DÖK tagok megválasztása    Pappné H. Katalin 

         Oszt.főnökök (4-8. évf.) 

Szept. 09-13.  Szülői értekezletek                                                     Oszt. főnökök 

Szept. 09. „Aranyseprű” tisztasági verseny beindítása   Alsós mk. tagjai 

  DÖK vezetőségi ülés     Pappné H. Katalin 

  Délutáni foglalkozások beindítása   Alsós munkaközösségek 

  Szakkörök beindítása     Szaktanárok 

Szept. 09-13. Szülői értekezletek (2-8: évf.)   Oszt. főnökök 

  Tanulói felmentések engedélyezése   Kiss Katalin 

Szept. 10.        Éves munkaterv                                                         Kiss Katalin 

  Statisztikai lap kitöltésének határideje  Osztályfőnökök 

Szept. 13. Törzskönyvek kitöltése    Osztályfőnökök 

   Tanmenetek leadása     Szaktanárok 

  A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Gálné N. Krisztina 

Tehetséggondozó Program pályázati kiírása  

(HHTAJTP) 

Szept. 18. Bolyai csapatverseny nevezési határidő  Deme Éva  

Szept. 19. Tanévnyitó értekezlet:    Kiss Katalin    

  Szobaleltár, helységhasználati rend    Tantestület tagjai 

kifüggesztése, szakkönyvlista leadása 

Autómentes világnap     Pappné H. Katalin 

Szept. 23. Tanulmányi verseny nevezési határidő  Szaktanárok 

  Naplók ellenőrzése     Kiss Katalin 

Szept. 28. Népmese napja     Oberst Marietta 

  1-6. évf.         

Szept.  Jelentkezés a levelezős feladatmegoldó   Csizmadiáné Cs.Gy 

                        versenyekre   

Újságrendelések     Vargáné T. Katalin 

Tanév eleji felmérések összeállítása   Alsós-, felsős mk. 

  Elsősök beszédvizsgálata     Logopédus 



  Faliújság készítése     Csizmadiáné Cs.Gy 

         Kunné K. Katalin 

  Tanév eleji felmérések értékelése   Szaktanárok 

  Fejlesztésre szoruló gyermekek kijelölése  Fejlesztő pedagógus 

 Tanulók fizikai állapotának mérése   Kókai Nikoletta, 

         Alsós mk. tagjai 

  Az őszi szünet alatti ügyelet igényének felmérése Kiss Katalin  

OKTÓBER 

Okt. 06. Megemlékezés az aradi vértanúkról     Oberst Marietta 

                                                                                                           Gulyásné J. B. 

Alsós mk. tagjai 

Okt. 11. Bolyai csapatverseny     Deme Éva 

A DIFER-ben résztvevők számának felmérése Mártonné G. Á. 

                        az első évfolyamon                Kollár Jánosné 

Okt. 15. A közoktatási intézmények statisztikai  

                        adatszolgáltatásának határideje              Kiss katalin 

  Az alapkészségek fejlesztésére szoruló  Mártonné G. Á. 

  elsősök körének felmérése (DIFER)              Kollár Jánosné 

Okt. 18. Szüreti bál      Gálné N. K. 

Okt. 23. 18
00

 Nemzeti ünnep      Oberst Marietta 

  (községi rendezvény)      

Okt.   Jelentés az OH-nak a DIFER-ben érintett  Kiss Katalin 

  tanulók létszámáról 

  Tájékoztató a középiskolai felvételi    Gálné N. K. 

eljárási rendről     4. és 6. évf. o. főnökei 

                        Jutalomkirándulás a 2012/13. tanévben  Pappné H. Katalin 

  végzett kiemelkedő munkáért 

  Osztálykirándulások szervezése   Alsós mk. 

  Erdei iskola előkészületei    Pappné H. Katalin 

Bemutató óra (kölyökatlétika)   Alsós mk. 

Őszi túra      Pappné H. Katalin 

  Nevezés a Zrínyi Ilona mat. versenyre   Deme Éva 

  Igénymérés a 2014/2015-ös tanév    Szabó Antalné 

                        tankönyvtámogatáshoz     



 Faliújság készítése     Du.-i fogl. vezetői 

 Tűzriadó      Kiss Katalin 

Óvónők látogatása     Mártonné G. Á. 

      Kollár Jánosné 

                       Népdaléneklési verseny              Kunné K. K., Csombók 

J. 

Okt. 28- nov. 03.  Őszi szünet   

  Utolsó tanítási nap: okt. 25. (péntek) 

NOVEMBER 

  Első tanítási nap: nov. 05. (kedd) 

Nov. 04. Nevelőtestületi értekezlet (TNMN)   Kiss Katalin 

  Téma: SNI és BTM tanulók ellátása 

Nov. 08. Bolyai anyanyelvi csapatverseny   Oberst Marietta 

Nov. 11. A téli szünet alatti ügyelet igényének felmérése Kiss Katalin 

  Fogadóóra      Szaktanárok 

Nov. 15.         A központi írásbeli vizsgákat szervező  Oktatási Hivatal 

  középiskolák jegyzéke 

Nov.  Adatszolgáltatás az OH-nak, az országos  Kiss Katalin 

                       méréshez 

  DÖK vezetők, SZSZ vezetőinek fogadása  Kiss Katalin  

         Pappné H. Katalin 

Faliújság készítése     Vargáné T. Katalin 

         Kovács Istvánné 

Rajzverseny (téma: tisztelet)    Gálné N. Krisztina 

                                 Csombók Judit 

  Színházlátogatás szervezése    Alsós mk. 

  Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése  Osztályfőnökök 

Kézműves foglalkozás                Csombók Judit 

                        téma: Halloween) 

  Játékdélután      Pappné H. Katalin 

  Összesítés a tk. támogatási igényekről  Szabó Antalné 

  Helyesírási verseny     Oberst Marietta 

         Kiss Katalin 

   



Adatszolgáltatás az OH-nak    Kovács Istvánné 

  az országos méréshez 

DECEMBER 

Dec. 06. Mikulás ünnepség     Kovács Istvánné 

         Vargáné T. K. 

Tantestületi Mikulás     Pappné H. Katalin 

Dec. 07. Az alapkészségek fejlesztésére szoruló  Mártonné G. Á. 

                        elsősök vizsgálatának (DIFER mérés)  Kollár Jánosné 

  Luca-napi vásár     Pappné H. Katalin 

  Táncház      Blazsek Beáta 

  Angol házi vizsga     Gálné N. Krisztina 

Dec. 10. Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra  Gálné N. Krisztina 

         4. és 6. évf. oszt. fői 

Dec. 12. HHTAJTP pályázatának benyújtási határideje Gálné N. Krisztina 

 

Dec. 19. Tantestületi karácsony    Kiss Katalin  

Dec. 21. Karácsonyi ünnepély                 Komáromi Lászlóné 

Dec.  Farsang előkészítése     Pappné H. Katalin 

  Ajándékkészítő délután    Csombók J., Rahner R. 

  Faliújság készítése     Komáromi Lászlóné 

         Szabó Antalné 

2013. dec. 23.- 2014. jan. 06.  Téli szünet 

  Utolsó tanítási nap: dec. 21. (szombat)  

  Első Tanítási nap: jan. 06. (hétfő) 

2014 

JANUÁR 

Jan. 17. Szorgalmi idő első felének vége 

  Az általános felvételi eljárás kezdete   Gálné N. Krisztina 

  Írásbeli felvételi vizsgák középiskolába 

  Írásbeli vizsgák HHTAJTP-be jelentkezőknek Középiskolák 

Jan. 23.           Pótló központi írásbeli felvételik 9., 6., 8. évf.-ra  

  és a HHTAJTP-be jelentkezőknek   Középiskolák 

Jan. 20. Félévi osztályozó konferencia   Kiss Katalin 

Félévi statisztikai adatok    Munkaközösségek 



 

Jan. 24. Félévi értesítők kiosztása     Osztályfőnökök 

Jan. 21. Magyar kultúra napja     Kiss Katalin 

Jan. 27-31.
 

Félévi szülői értekezlet    Osztályfőnökök 

Jan. 28.  Félévi értekezlet      Kiss Katalin 

Az első félévben végzett munka értékelése 

Jan.  Félévi mérések összeállítása,    Alsós-, felsős mk 

                        megírása, értékelése  

 

Faliújság készítése     Kollár Jánosné 

       Mártonné G. Ágnes 

 Logikai verseny (alsós)    Kovácsné  

        Vargáné T. Katalin 

Tájékoztató levél iskolánkról    Kiss Katalin  

                        a leendő elsős szülőknek  

  Tankönyv igény felmérése    Szabó Antalné 

  Színjátszó kör  beindítása    Oberst Marietta 

         Kiss Katalin 

FEBRUÁR 

Febr. 06. Értesítés az írásbeli felvételi vizsga   Középiskolák 

                       eredményéről   

Értesítés az HHTAJTP eredményeiről 

Febr. 14.  Tanulói jelentkezési lapok továbbítása  Gálné N. Krisztina 

Febr. 17-18. Tanítás nélküli munkanapok  

Febr.18.-03.07.Szóbeli meghallgatások a középiskolákban  Középiskolák 

Febr. 21. Zrínyi matematikai verseny    Deme Éva 

Febr. 25. A kommunista és egyéb diktatúrák   Szeverné Cs. Csilla 

  áldozatainak emléknapja    (8. o. média) 

Febr. 28. Farsang      Felsős mk. 

Febr.  Óvodai szülőértekezletek    Kiss Katalin 

  Leendő elsősök látogatása    Mártonné G. Á. 

         Kollár Jánosné 

  Hangos olvasási verseny    Mártonné G. Ágnes 

         Kollár Jánosné 



  Kézműves foglalkozás     Csombók Judit 

   (téma: farsang)    Rahner Rita  

Faliújság készítése     Csizmadiáné Cs. Györgyi 

       Kunné K. Katalin 

Tankönyvrendelés     Szabó Antalné 

Az OH nyilvánosságra hozza a 2012/13. évi 

mérés eredményeit 

Iskolakóstoló      Kiss Katalin 

MÁRCIUS 

Márc. 08. Nemzetközi Nőnap     Osztályfőnökök 

A tavaszi szünet alatti ügyelet igényének   Kiss Katalin 

                       felmérése 

Márc. 12.        Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása Középiskolák 

Márc. 15. Nemzeti ünnep     Komáromi Lászlóné 

(községi rendezvény)  

Márc. 17-18.   A tanulói adatlapok módosításának lehetősége Gálné N. Krisztina 

Márc. 19.        A Módosított tanulói adatlapok beküldése  Gálné N. Krisztina 

Márc. 25-27. Nyílt tanítási napok     Alsós, felsős mk.  

Márc. 27. „Kampány”      Pappné H. Katalin 

Márc. 28. Szavazás       Felsős mk. 

Márc. 31. Fogadóóra      Szaktanárok 

Márc.  Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése  Osztályfőnökök 

  Faliújság készítése     Kovács Istvánné 

         Vargáné T. Katalin 

  Bemutató óra (matematika)    Kovács Istvánné 

  Kézműves foglalkozás    Csombók Judit 

   (téma: márc. 15., tavasz)   Rahner Rita 

  Színház- és múzeumlátogatások   Oszt. főnökök 

  Helyesíró verseny     Csizmadiáné Cs. Györgyi 

         Kunné K. Katalin 

ÁPRILIS 

Ápr. 01. Fordított nap 

Ápr. 05. (péntek) Tanítási szünet (a tanítási nap megtartva: ápr. 27. (szombat) 

   Első tanítási nap: ápr. 08. (hétfő) 



Ápr. 11. Költészet napja (szavalóverseny)   Alsós mk. 

         Kiss Katalin 

         Oberst Marietta 

Ápr. 12. Jótékonysági est     Alsós mk. 

Ápr. 16.  Tanítás nélküli munkanap 

Ápr. 23. Tanítás nélküli munkanap 

Ápr. 24. „Zöld” nap      Pappné H. Katalin 

Április 25.   Értesítés a felvételről vagy elutasításról  Középiskolák 

Ápr.  Elsősök beiratkozása     Kiss Katalin 

Iskolai előkészítő foglalkozások   Leendő elsős tanítók 

  Faliújság készítése     Mártonné G. Ágnes 

         Kollár Jánosné 

  Kézműves foglalkozás    Csombók Judit 

   (téma: húsvét)     Rahner Rita 

  Ajándékkészítés anyák napjára    Csombók Judit 

         Rahner Rita 

Április 17-22. Tavaszi szünet 

  Utolsó tanítási nap: ápr. 15. (kedd) 

  Első tanítási nap: ápr. 24. (csütörtük) 

MÁJUS  

Máj. első hete    Anyák napja      Alsós mk. tagjai 

Máj. 05-06. Papírgyűjtés      Osztályfőnökök 

Máj. 05-16. Rendkívüli felvételi eljárás    Gálné N. Krisztina 

Máj. 10. Tanítási szünet (ledolgozva: ápr. 12.) 

Máj. 26-30. Szülői értekezletek     Osztályfőnökök 

Máj. 28. Országos kompetencia mérés     Kiss Katalin 

  (hatodik, nyolcadik évfolyamon)   Kovács Istvánné 

Máj.  Rajzverseny (téma: a család)    csombók Judit 

Házi vizsgák 7-8. oszt.    Szaktanárok 

Év végi felmérések összeállítása, értékelése  Alsós-, felsős mk. 

Tanulók fizikai állapotának mérése   Kókai Nikoletta 

  Gyermeknap      Alsós mk. tagjai 

Tűzriadó      Kiss katalin 

DÖK vezetők, SZSZ vezetőinek fogadása  Pappné H. Katalin 



      Kiss Katalin 

Faliújság készítése     Komáromi Lászlóné 

Szabó Antalné 

  „Aranyseprű” tisztasági verseny    Vargáné T. Katalin 

                        eredményhirdetése  

Napközis tábor igénymérés    Napközis mk. 

Nyári tábor szervezése    Pappné H. Katalin 

Feladatmegoldó versenyek eredményei  Szaktanárok 

Központi mérések megíratása   Alsós tanítók  

JÚNIUS 

Jún. 02-06. Sportnap, osztálykirándulások   Alsós mk.  

Jún. 02-06. Erdei iskola      Pappné H. Katalin 

Felsős mk., 4. o. of.  

Jún. 09.  Év végi osztályozó konferencia   Kiss Katalin 

Jún. 12. Diákközgyűlés     DÖK 

Jún. 13. Utolsó tanítási nap 

17
00

 Ballagás       Deme Éva 

Jún. 16-18.  Szakleltár készítése, selejtezés,   Tantestület 

                       értékek elzárása 

Jún. 23-tól Napközis tábor (az előre felmért igények  Leendő táboroztatók 

  alapján)   

Jún. 17.  Tanévzáró értekezlet     Kiss Katalin 

  Az éves munka értékelése, a következő 

  tanév előkészítése 

 17
00

 Évzáró ünnepély     Pappné H. Katalin 

Jún. Év végi beszámolók     Osztályfőnökök, 

       napk. csop.vezetők 

Alsós, felsős mk.  

         DÖK, GYIV 

Faliújság készítése     Blazsek Beáta 

  Bizonyítványok írása     Osztályfőnökök 

  Értesítés küldése a középiskolába fel nem vett Kiss Katalin 

  tanköteles tanulókról 

 



 

Ecser, 2013. szeptember 10.  

       

        Kiss Katalin 

        mb. igazgató 

 

 

 

    

 


