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I. HELYZETELEMZÉS 

 

1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2018-2019-es tanévre 

 

a. a nyár folyamán történt felújítások  

 

 11-12. terem összenyitása 

 a terem linóleumának kicserélése 

 a terem kifestése 

 a régi szárny folyosójának kifestése 

 leány- és fiúöltöző tisztasági festése 

 a termek megfelelő bútorokkal történő berendezése, táblacserék 

 játszótéri kapuk javítása 

 sportudvar padjainak felújítása 

 királydinnyés terület megtisztítása 

 homokcsere a távolugró- és röplabdapályán 

 

b. a szakmai munka tárgyi feltételeinek alakulása 

 

 25 csomag fénymásoló papír kiosztása 

 tanári zsebkönyvek, tollak 

 osztályfőnöki füzetek 

 minden terembe felkerültek a projektor-tartóállványok 

 kábelezés, a projektorok beüzemelése 

 2. számú teremben 16 munkaállomás kialakítása 

 elektromos zongora beszerzése 

 új Xerox fénymásoló-nyomtató beszerzése, beüzemelése 
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c. személyi változások a nyár folyamán 

 két alsós tanítónő (Komáromi László Józsefné és Ligeti Magdolna) 

nyugdíjba vonult, december 30-áig felmentési idejüket töltik 

 új testnevelő kolléga érkezett Józsa Tibor személyében 

 betöltetlen maradt egy tanítói állás, ezért két óraadót alkalmazunk a 

feladatellátás érdekében: Pozsgai Ágnes Évát és Vargáné Takács 

Katalint 

 a kémia szakos áttanító pedagógus nyugdíjba vonult, így a tantárgyat 

nem szakosan látjuk el 

 

( Az őszi szünetre csúszik át az ebédlő oldalfalának és járófelületének új burkolattal való 

ellátása, illetve a 3 db radiátor kicserélése az ebédlőben Ecser Nagyközség 

Önkormányzatának finanszírozásában.) 

 

2) Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok 

Tanulók Létszámadatok 

Tanulók létszáma: 348 

Ebből: magántanuló 1  (élsportoló) 

 tanulói jogviszonya szünetel 0 

 BTM tanuló 36 

 SNI tanuló 15 

 hátrányos helyzetű  21 

 halmozottan hátrányos helyzetű 1 

Tanulócsoportok Csoportok száma 

alsó tagozatos iskolai osztály 7 (176 tanuló) 

felső tagozatos iskolai osztály 7 (172 tanuló) 

napközis csoport 4 

tanulószobai csoport 0 
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3) Csoportbontások 

1.a etika/hit. és erkölcstan    

1.b etika/hit. és erkölcstan    

2.a etika/hit. és erkölcstan    

2.b etika/hit. és erkölcstan    

3.a etika/hit. és erkölcstan    

3.b etika/hit. és erkölcstan    

4.o. etika/hit. és erkölcstan    

5.a etika/hit. és erkölcstan angol/info   

5.b etika/hit. és erkölcstan angol/info   

6.a etika/hit. és erkölcstan angol/angol   

6.b etika/hit. és erkölcstan angol/angol   

7.a etika/hit. és erkölcstan angol/angol angol/testnevelés magyar/matematika 

7.b etika/hit. és erkölcstan angol/angol angol/testnevelés magyar/matematika 

8.o. etika/hit. és erkölcstan angol/angol angol/info magyar/matematika 

 

4) Személyi feltételek  

 

  Dolgozói létszámadatok 

Pedagógusok álláshely (fő) 

igazgató 1 

igazgatóhelyettes 1 

tanító 10 (1 fő részmunkaidős 70 %) 

tanár 10 

könyvtáros 0 

iskolapszichológus 0,5 

gyógypedagógus 1 

óraadó 2 (10-10-4 óra) 

üres álláshely 3 

összesen: 25,5 dolgozó 

Tartósan távol lévő dolgozók 

Gál Zsolt (helyén: Halmainé Lengyel Ágnes) 

Kókai Nikoletta (helyén: Borbás Linda) 

Gulyásné Juhász Barbara (helyén: Hornyák Rebeka) 

FöldvárynéBlazsek Beáta (helyén: Csibráki Lajos) 

Srobár Virág (helyén: Akantiszné Harkai Anita) 
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Miskolczi Lívia (helyén: Vargáné Takács Katalin, Pozsgai Ágnes 

Éva) 

Ligeti Magdolna - 

Komáromi László Józsefné - 

Pedagógiai munkát segítők  

iskolatitkár 1 

gyógypedagógiai asszisztens 0 

könyvtáros 0 

összesen: 26,5 

 

 

5) Osztályok, osztályfőnökök, osztálytermek: 

 

Osztály Létszám Osztályfőnök Osztályterem 

1.a 26 Csombók Judit Edit 21. 

1.b 27 Szabó Antalné 12. 

2.a 25 Mártonné Gulyás Ágnes 15. 

2.b 20 Rahner Rita Ilona 14. 

3.a 23 Kunné Kántor Katalin 19. 

3.b 23 Csizmadiáné Csongrádi Györgyi Emőke 20. 

4.o. 32 Csibráki Lajosné 13. 

5.a 30 Borbás Linda 9. 

5.b 30 Gálné Nagy Krisztina 10. 

6.a 19 Pappné Horváth Katalin 4. 

6.b 17 Serfőző Gyuláné 3. 

7.a 23 dr. PetkynéMedvigy Ivett 6. 

7.b 24 Jármai Ildikó 7. 

8.o. 28 Deme Éva 5. 

 

 

6) Szaktantermek: 

 

1.számú terem számítástechnika 

2.számú terem angol 

5. számú terem matematika-fizika 
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6. számú terem magyar-történelem 

9. számú terem biológia-földrajz 

10. számú terem vizuális kultúra-technika 

16. számú terem fejlesztő 

17. számú terem tornaterem 

18. számú terem könyvtár 

22. számú terem iskolapszichológia 

 

 

7) A tanítás-tanulás a következő kiadók tankönyveiből valósul meg: 

 

 alsó tagozat: 

o OFI-Apáczai 

o Mozaik 

 felső tagozat: 

o OFI-Apáczai 

o OFI- Nemzedékek tudása 

o Mozaik 

 

8) Továbbképzések 

 

a) Tervezett pedagógus és tantestületi továbbképzések 

 iskolapszichológus 

 akkreditált továbbképzés (7 éves) 

 néptánc-népi gyermekjátékok 

 dzsúdó tanfolyam 

 

b) Továbbtanuló pedagógusok 

 Deme Éva (támogatott-80 %) 

 Borbás Linda (önköltséges) 

 Markó Anna Mária (önköltséges) 

 Hajduvári Katalin (támogatott-80 %) 
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9) Kockázati tényezők 

 

Kicsi Az iskola teljes wifi lefedettségének megoldása már egy éve várat magára. 

Közepes Betöltetlen álláshelyek, pedagógushiány, szakos ellátás 

A kémia tantárgyat nem tudjuk szakosan ellátni, ez egyelőre heti 4 órát 

jelent, de a jövő tanévben már heti hatot fog jelenteni, ha a helyzetre nem 

találunk megoldást. 

Egy teljes napközis csoport foglalkozásait csak óraadó nyugdíjas 

kollégákkal sikerült megoldani, egy másik csoportra pedig mindössze 12 

órát lehetett kiosztani hetenként, mert a délelőttös kollégákat osztottuk be. 

Nagy A robbanásszerű létszámnövekedés miatt a jövő tanévtől helyhiánnyal 

fogunk küzdeni. 

 

 

II. A TANÉV KIEMELT CÉLKITŰZÉSEI 

 

1) Tudatos fogyasztói magatartás kialakítása(tudatos vásárlás, beosztás, 

takarékoskodás, pénzhasználat) 

o Kiváló nevelési színtere mindezeknek az évenként megrendezett Luca-napi 

vásár, illetve a februári témahét, a Pénz7, melybe az idei tanévben az alsó 

tagozat is bekapcsolódik- 

2) Tehetséggondozás 

o a már jól bevált foglalkozások színvonalának és eredményességének növelése 

o levelezőversenyekszámának növelése (koordináló: Csizmadiáné Csongrádi 

Györgyi) 

o helyi versenyek szervezése (munkaközösség-vezetők; helyesírás, rajz, hangos 

olvasás, logikai, mesemondó, ének, szavaló) 

o újságrendelések (Rahner Rita Ilona) 

o tehetségnap címmel projekt-napot tartunk 

o csoportbontások (lásd táblázat) 

o a témahetekbe való bekapcsolódás 

o versenyekre való felkészítés 
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o szorgalmi feladatok, kiselőadások, bemutatók készíttetése nagyobb számban 

o órai differenciálás, egyéni bánásmód 

o szakkörök (énekkar, sakk, matematika, honismeret, néptánc, furulya, 

kézilabda) 

3) Az ökoiskolai programok, feladatok megvalósítása, 

környezettudatosság,fenntarthatóság 

o osztálytermek tisztán tartása, zöld növények ápolása, teremdekoráció 

o jeles napok 

o szelektív hulladékgyűjtés az iskolában 

o „Szemétmentes iskola” program 

o bekapcsolódás a Te szedd! országos akcióba 

o a zöld felületek ápolása, szépítése 

o honismereti rendezvények 

o a büfé árukínálatának vizsgálata 

o udvartakarítás, szemétszedés 

o a belső udvar berendezése, gondozása 

o a fenntarthatósági hét megszervezése 

o tanulmányi séták a településen 

o kooperatív tanulási technikák szorgalmazása 

o önálló munkára nevelés 

o természettudományos gyakorlatok 

o sportversenyek 

o megfelelő higiéniás követelmények kialakítása 

o fenntarthatósági adatbázis kialakítása 

o a napközis csoportok bekapcsolódása a környezettudatossági programba: 

 a tanulók tartsák rendben a közvetlen környezetüket, felszerelésüket 

 tisztelet megadása társaiknak és a felnőtteknek 

 kulturált, sportszerű játék megtanulása a szabályok betartásával 

 palánták nevelése és kiültetése 

o „Zöld kommandó” további működtetése havi váltásban, melyben részt vesznek 

az osztályok a 4. évfolyamig 

 udvar és folyosók szemétmentesítése 

 a szemetelők figyelmeztetése 
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o A „Zöld kommandó” munkájának értékelése hetenként egy erre rendszeresített 

táblán 

4) Szociális készségek, érzelmi intelligencia fejlesztése 

o A megvalósulás színterei 

 érzékenyítő nap külsős szervezetek bevonásával (projekt-nap keretében 

vesznek részt rajta az osztályok forgószínpadszerűen) 

 az etika oktatásában nagy hangsúlyt fektetünk a következő témákra: 

tolerancia, empátia, segítségnyújtás a rászorulóknak, a hétköznapok 

hősei 

 kirándulás szervezése a Láthatatlan kiállításra 

 kooperatív tanulásszervezés 

 tanulópárok kialakítása 

5) Felzárkóztatás 

o korrepetálások 

o számítógépek tanuláshoz való biztosítása délutánonként 

o 2018 szeptemberétől teljes állásbangyógypedagógus (logopédiai és 

szomatopedagógiai irány) segíti az SNI és BTMN gyerekeket 

o csoportbontások 

o logopédus foglalkozásai első évfolyamon 

o differenciált óratervezés, egyéni fejlesztési tervek 

o órarendbe épített matematika felzárkóztatás 

o iskolapszichológusi foglalkozások 

 

6) Kommunikációs készség és a társas kapcsolatok fejlesztése, viselkedési normák 

o az élőszó varázsához visszavezetni a tanulókat szókincsük bővítésével, 

szövegértésük fejlesztésével 

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

klub) 

o erdei és nyári tábor 

o kooperatív tanulásszervezés alkalmazása 

7) Alapkompetenciák fejlesztése 

o kompetenciaalapú feladatok szorgalmazása 

o korrepetálások 

o csoportbontás 
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o logikai gondolkodás fejlesztése 

o az értő olvasás fejlesztése 

o egészséges életmódra nevelés 

8) Az eddigi „jógyakorlatok” továbbvitele 

o tehetségnap 

o háziversenyek 

o nemzetek napja 

o Autómentes világnap 

o Jótékonysági est 

o kampány-és fordított nap 

9) Napközi 

o a pénteki délutánok tanulás helyett programokkal telnek 

 labdajáték (zsinórlabda, foci, kidobós, kosárlabda, méta) 

 aszfaltrajz 

 ügyességi versenyek 

 filmvetítés 

 társas-és táblajátékok 

 kártya 

 gombfoci 

 rajz 

 

10) További feladatok 

o az ügyelet folyamatos és fokozott ellenőrzése 

o a hetesek feladatainak számonkérése 

o a házirend szigorúbb betartatása 

o a programok fotózása, dokumentálása, felelős megbízása 

o a havi magatartás és szorgalom értékelésének komolyabb megbeszélése előre 

meghatározott időpontokban (minden hónap első hétfőjén 14:00 órakor) 

o verseny az osztályok között havi értékeléssel, jutalmazással, vándordíjjal: A 

legrendesebb osztály 

11) További feladatok az oktatás területén: 

o Az idei tanév kiemelt tantárgya matematika az alsó tagozaton 

o Oka: a kiemelt nevelési cél elérésének alapfeltétele a számok és az 

alapműveletek biztos tudása 
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o Megvalósulás színtere:  

 az egyéni fejlesztéseken  

 Pénz7 

 

III. A TANÉV RENDJE 

 

1) Kiemelt ünnepek, rendezvények, programok a tanév folyamán 

(a részletes programot, rendezvényeket, feladatokat és felelősöket tartalmazó táblázat 

mellékletként csatolva a munkatervhez) 

 

Ünnep, program 

és időpontja 
Formája Szervező Felelős 

szept. 18. jutalomkirándulás 

45 fő 

Pappné H. Katalin 

Kunné K. Katalin 

osztályfőnökök 

szept. 21. Autómentes 

világnap 

DÖK Pappné Horváth 

Katalin 

szept. 24. Érzékenyítő nap Markó Anna Mária osztályfőnökök, 

Markó Anna Mária 

szept. 24-25. papírgyűjtés osztályfőnökök osztályfőnökök 

szept. 28. mesemondó 

verseny 

Műv. Ház Serfőző Gyuláné 

okt. 02. népdaléneklési 

verseny 

egész iskola 

énektanárok 

Csombók Judit 

Kunné Kántor 

Katalin 

okt. 05. osztálykeretben, 

aradi vértanúk 

Egegi-Hornyák 

Rebeka 

osztályfőnökök 

okt. 19. okt. 23-ai ünnepség 7. osztályok Egegi-Hornyák 

Rebeka 

okt. 26. szüreti bál 8. osztály Deme Éva 

nov. 10. iskolai projekt-nap, 

Nemzetek napja-

Magyarország 

Deme Éva szaktanárok 
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nov. 20-23. iskolai projekt-

napok 

Gyümölcsnap 

alsós 

munkaközösség 

Kunné Kántor 

Katalin 

dec. 06. DÖK-Mikulás DÖK Pappné Horváth 

Katalin 

dec. 15. Luca-napi vásár, 

iskolai szintű 

DÖK Pappné Horváth 

Katalin 

dec. 19. angol vizsga 8. 

osztály 

szaktanárok Gálné Nagy 

Krisztina  

dr. Petkyné M. Ivett 

dec. 20. karácsonyi 

ünnepség 

4. osztály Csibráki Lajosné 

Csibráki Lajos 

febr. 08. farsang felsős 

munkaközösség 

Deme Éva 

febr. 23. leendő első 

osztályosok 

vendégül látása, 

szülői tájékoztatás 

Iskolakóstoló 

Kiss Katalin Kiss Katalin 

febr. 25. megemlékezés a 

kommunizmus és 

egyéb diktatúrák 

áldozatairól 

osztálykeretben 

Kiss Katalin osztályfőnökök 

febr. 25-márc.01. Pénzügyi 

tudatosság és 

gazdálkodás hete 

felsős 

munkaközösség 

Deme Éva 

márc.14. községi ünnepség 5. osztályok Egegi-Hornyák 

Rebeka 

márc. 18.22. Fenntarthatósági 

témahét 

osztályfőnökök Pappné H. Katalin 

márc.27-28.-

ápr.01.  

iskolai projekt-

napok, állampolgári 

DÖK Pappné H. Katalin 

Deme Éva 
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nevelés Jármai Ildikó 

dr. Petkyné M. Ivett 

ápr. 8-12. Digitális témahét szaktanárok Pappné Horváth 

Katalin 

ápr. 16. emléknap, 

megemlékezés 

osztálykeretben a 

holokauszt 

áldozatairól 

osztályfőnökök Kiss Katalin 

május 04. Jótékonysági est alsós 

munkaközösség 

Kunné Kántor 

Katalin 

május 13-14. papírgyűjtés DÖK osztályfőnökök 

máj. 27-28. vizsga (7. és 8. 

osztály) 

szaktanárok szaktanárok 

máj.30.-jún. 03. erdei iskola Pappné Horváth 

Katalin 

Pappné Horváth 

Katalin 

jún. 05. Összetartozás napja, 

megemlékezés 

osztálykeretben 

Egegi- Hornyák 

Rebeka 

osztályfőnökök 

jún. 13. DÖK-nap DÖK Pappné Horváth 

Katalin 

jún. 15. ballagás   7. osztályok dr. 

PetkynéMedvigy 

Ivett 

Jármai Ildikó 

jún. 22. tanévzáró ünnepély 5. osztályok Egegi-Hornyák 

Rebeka 
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2) Tanulmányi kirándulások, erdei iskola a tanév folyamán 

 

Tervezett tanulmányi 

kirándulás 
Résztvevők Felelősök 

2019. május 30.-június 03. 

erdei iskola (Salgótarján) 

160 tanuló Pappné Horváth Katalin 

2019. május 30.-június 03. 

alsós és 8. osztály -

osztálykirándulások 

170 tanuló alsós osztályfőnökök 

2018. szept. 18. 70 fő  Deme Éva, Kunné Kántor 

Katalin 

3) Értekezletek, fogadóórák, nyílt tanítási napok időpontjai 

 

2018. augusztus 21. alakuló értekezlet 

2018. szeptember 03. 1. osztályok szülői értekezlete 

2018. szeptember 10-14. 2-8. osztályok szülői értekezletei 

2018. szeptember 17. tanévnyitó értekezlet 

2018. november 19. 1. félévi nevelőtestületi értekezlet 

2018. november 26. 1. félévi központi fogadóóra 

2018. január 21. osztályozó konferencia 

2019. január 28.-február 01. 1-8. osztályok szülői értekezlete 

2019. február 04. félévi értekezlet 

2019. március 25-26. nyílt tanítási napok 

2019. április 29. 2. félévi központi fogadóóra 

2019. május 06. 2. félévi nevelőtestületi értekezlet 

2019. június 12. osztályozó konferencia 

2019. június 22. tanévzáró értekezlet 

hetente 1-1 óra minden pedagógusnak egyéni fogadóóra 
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4) Mérés, értékelés a tanév folyamán 

 Központi mérések: 

szeptember 03.-november 30. Difer-mérés az 1. osztályos tanulóknál 

január 09.-április 26. NETFIT-mérés 5-8. osztályokban 

május 22. idegen nyelvi mérés 6. és 8. osztályokban 

május 29. kompetenciamérés 6. és 8. osztályokban 

 

 

 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 

o osztályfokot megállapító vizsga (külföldi tanulmányok) 

o osztályozó vizsgák (magántanuló) 

 A vizsgák értékelése a PP-ban szabályozott: 

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) 

 Az érdemjegyek súlyozása:   

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 dzorzó 

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

o röpdolgozat – barna jegy, 0,5-ös szorzó 
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5) Munkaközösségek, megbízatások, feladatok 

 

Munkaközösség Vezető Tagok 

alsós Kunné Kántor Katalin összes alsós tanító 

felsős Deme Éva összes felsős tanár 

DSP Pappné Horváth Katalin  

GYIV Szabó Antalné  

IT Szilágyi Szilvia Deme Éva, Kunné Kántor 

Katalin 

Pályaválasztásért felelős Deme Éva  

Tankönyvfelelős Dévényi Gáborné, 

Szeverné Csekei Csilla 

 

Szülői Szervezet Kozma Barbara  

 

6) Tanórán kívüli foglalkozások, korrepetálás, fejlesztés 

 

Felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások 

Megnevezése Vezetője Évfolyam 
Várható időpontja 

az órarendben 

matematika  Deme Éva 8. péntek  

matematika  Deme Éva 7. kedd  

német  dr. 

PetkynéMedvigy 

Ivett 

5. hétfő  

magyar Kiss Katalin 8. szerda 

sakk Kunné Kántor 

Katalin 

alsó tagozat hétfő 

furulya Kunné Kántor 

Katalin 

1-2. évfolyam kedd 

énekkar Kunné Kántor 

Katalin 

felső tagozat szerda 

kézilabda Borbás Linda felső tagozat kedd-péntek 



19 

 

 

7) BTM, SNI, HH tanulók ellátása 

 SNI:  

o Akantiszné Harkai Anita gyógypedagógus látja el heti 22 órában 

 BTMN: 

o Akantiszné Harkai Anita gyógypedagógus látja el 

o heti 22 óra kiscsoportban 

 Beszédhibások 

o Üllő PMPSZ (csak az 1. évfolyam) 

o Akantiszné Harkai Anita 

8) Kiemelten tehetséges tanulók segítése 

 pályaorientáció 

 szakkörök 

 versenyek 

9) Kapcsolattartás a szülőkkel 

 Kréta e-napló 

 hetente egy fogadóóra 

 évente kétszer központi fogadóóra 

 évi két szülői értekezlet 

 félévente egy Szülői Szervezet gyűlés 

 Száz Kéz Egyesület 

 Intézményi Tanács szülői tagjain keresztül 

 minket mindig megtalálnak az iskolában 

10) Szünetek, tanítás nélküli munkanapok 

Tanítás nélküli munkanapok, szünetek 

Időpont Program Felelős 

okt. 13. pályaorientációs nap 

1. TNMN 

Deme Éva,  

dr. Petkyné M. 

Ivett, Jármai Ildikó 
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okt. 27.-nov. 04. őszi szünet  

nov. 19. nevelőtestületi értekezlet 

2. TNMN 

Kiss Katalin 

dec. 01. a decemberi programok 

előkészítése 

3. TNMN 

Csibráki Lajosné 

dec. 21. iskolai pályázat, Pént7 

előkészítése 

4. TNMN 

Pappné H. Katalin 

febr. 11-12. tanítási szünet, ledolgozása: erdei 

iskola szombatja, vasárnapja 

 

ápr. 01. DÖK-nap, fordított nap 

5. TNMN 

Pappné H. Katalin 

máj. 06. nevelőtestületi értekezlet 

6. TNMN 

Kiss Katalin 

jún. 04. tanítási szünet, ledolgozása: 

jótékonysági bál szombatja 

 

 

11) Versenyek 

Versenyek  

Tantárgy Verseny Évfolyam Felelős 

ének-zene Üllői 

népdaléneklési 

verseny 

3. 4. 5. 6. 7. Kunné Kántor 

Katalin, Csombók 

Judit 

ének-zene Fehér Galamb 5. 6. 7. 8. Csombók Judit 

matematika Bolyai mat. 

csapatverseny 

3. 4. 5. 6. 7. 8. Hajduvári Katalin, 

Deme Éva 

magyar nyelv Bolyai nyelvtan 

csapatverseny 

5.6.7.8. Serfőző Gyuláné, 

Kiss Katalin, 

Egegi-Hornyák 

Rebeka 

matematika Zrínyi Ilona egyéni 2.3.4.5.6.7.8. Hajduvári Katalin, 
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Deme Éva, tanítók 

testnevelés diákolimpia 

(atlétika, kispályás 

foci, kézilabda) 

5.6.7.8. Borbás Linda, 

Józsa Tibor 

angol Play and win 5.6.7.8. Jármai Ildikó, 

Gálné Nagy 

Krisztina, dr. 

PetkynéMedvigy 

Ivett 

angol Litteratum 5.6.7.8. Jármai Ildikó, 

Gálné Nagy 

Krisztina, dr. 

petkynéMedvigy 

Ivett 

magyar nyelv és 

irodalom 

levelezős 

versenyek 

1.2.3.4.5. Csizmadiáné 

Csongrádi Györgyi 

rajz  mind alsós tanítók, 

Szeverné Csekei 

Csilla 

Gálné Nagy 

Krisztina 

történelem levelezős, ’56-os 5. 6. 7. 8. Egegi-Hornyák 

Rebeka 

Kiss Katalin 

háziversenyek    

 

12) A 2018-25019. tanév munkarendje 

1. 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 
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o 5. óra 12:00-12:45 

o 6. óra 12:50-13:35 

o 7. óra 14:00-14:45 

2. szünetek: 

o intézményünkben az 1.-től az 5. óráig az óraközi szünetek 15 percesek 

o 5. és 6. óra közötti szünet 5 perces 

o a 6. és 7. óra közötti szünet 25 perces az étkezés miatt 

3. a napközire vonatkozó foglalkozások beosztásai: 

o 13:00-14:00 irányított játék 

o 14:00-15:00 tanulmányi idő 

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

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

o 17:00-18:00 felügyelet 

4. az évközi szünetek a tanév rendjének kiírása szerint 

 

IV. SZAKMAI FELADATOK 

1) Minősítő eljárások 

Minősítésre váró pedagógusok: 

 Deme Éva (2018) 

 Serfőző Gyuláné (2018) 

 Gálné Nagy Krisztina (2019) 

Mindhárom esetben a megcélzott fokozat a Pedagógus II. Az idei tanévben nincs 

Gyakornok besorolású pedagógus, így minősítő vizsga sem lesz. 

2) Pedagógiai-szakmai (tanfelügyelet) ellenőrzés 

Tanfelügyeletre váró pedagógus: 

 Kiss Katalin 

Az ellenőrzés intézményvezetői tanfelügyelet lesz 2019-ben. 

3) Mesterprogramok 

A 2019-es minősítési eljárás mesterpedagógusi fokozatára (nem szakértő, nem 

szaktanácsadó) a tantestület négy tagja jelentkezett: 

 Jármai Ildikó 

 Kiss Katalin 

 Kunné Kántor Katalin 
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 Szeverné Csekei Csilla 

 

4) Intézményi ellenőrzés 

Mivel az intézményvezető (Kiss Katalin) megbízása a 2-4. év között van, így az 

Oktatási Hivatal intézményi ellenőrzést rendelt el a 2019-es évre a Laky Ilonka 

Általános Iskolában. 

5) Pályázatok (Határtalanul, Ökoiskola) 

 Határtalanul: a tavalyi tanévben iskolánk pályázott a két hetedik osztály 

felvidéki kirándulására. A pályázat második körös volt, sajnos nem nyert. Az 

idei tanévben is benyújtjuk a pályázatot. 

 Ökoiskola: a címet először nyertük el, a tantestület döntése alapján a munkát 

folytatni akarjuk, így 2019-ben a pályázatot újra benyújtjuk. A távlati cél az 

Örökös ökoiskola cím elnyerése. 

 

 

V. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 

A belső ellenőrzésbe a szűken vett vezetőségen kívül bekapcsolódnak a munkaközösségek 

is az alábbi módon: 

 operatív megbeszéléseken tájékoztatást adnak egymásnak az elvégzett 

munkáról 

 jelzik a munkaterületükön felmerült problémákat 

 olyan kérdések ismertetése a szakmai munka területéről, melyben az igazgató 

állásfoglalását kérik 

 minden felsős osztályfőnök az osztályában tanító kollégájánál egy tanórát 

hospitál 

 minden felsős tanár vállal egy bemutató órát, melynek időpontját egy héttel az 

alkalom előtt közzéteszi 

 a várhatóan ötödikes osztályfőnök a negyedikes osztályokban minimum két 

tanórán hospitál 

 a felsős nevelők minimum egy tetszőlegesen kiválasztott órát látogatnak az 

általuk tanított osztályokban évfolyamonként 

A belső ellenőrzés típusa passzív vizsgálat az idei tanévben, tehát óralátogatások 

formájában valósul meg. 
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A vizsgálat rendje, menete: 

a. a belső ellenőrzési terv megismertetése az érintett pedagógusokkal 

(időpont, a vizsgálat szempontjai, az értékelés ideje, rögzítése) 

b. óralátogatók, értékelést végzők személye: 

i. Kiss Katalin mb. ig. 

ii. Szeverné Csekei Csilla igh. 

iii. Deme Éva felsős mkv. 

iv. Kunné Kántor Katalin alsós mkv. 

c. az óramegfigyelés kiemelt szempontjai az idei tanévben: 

i. óraszervezés 

ii. az egyéni bánásmód elvének érvényesülése a tanórán (SNI, BTMN, 

méltányosság, kedvezmények) 

iii. szociális készségek fejlesztése 

d. az értékelés: 

i. lehetőleg a megtartott tanóra után, de mindenképpen 2 

munkanapon belül 

 

VI. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÁK 

 

A munkaterv az alsós munkaközösség, a felsős munkaközösség, a DÖK és az 

Ökocsoport véleményének kikérése és munkaterve alapján készült. 

 

A munkatervet a tantestület elfogadta 2018. szeptember 17-én. (csatolt 

jegyzőkönyv) 

 

 

 

Kiss Katalin int. vez. 

 

 

Ecser, 2018. szeptember 17. 

 


