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Bevezetés  
 

A munkatervet a tantestület által elfogadott pedagógiai program, az igazgatói pályázatban 

megfogalmazott középtávú stratégia, a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok, 

valamint a munkaközösségek által benyújtott munkatervek, továbbá a diákönkormányzat 

ülésén elhangzott javaslatok alapján állítottuk össze.  

 

 

A tanév munkáját meghatározza: 

 

1. Iskolánk Pedagógiai Programja. 

2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának 

tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2017/2018. tanév rendjéről. 

3. Az érvényes és elfogadott Helyi Tanterv. 

4. A munkaközösségek által elfogadott programok. 

5. A tantestület által elfogadott kiemelt pedagógiai célok, feladatok. 

6. A Diákönkormányzat által igényelt programok. 

 

Minden pedagógusnak kötelessége, hogy a helyi tantervben rögzítettek, és az elfogadott 

tanmenetek alapján készüljön fel az óráira és végezze a munkáját. (Leadási határidő 

szeptember 20.) 

Minden pedagógustól elvárható, hogy ügyeljen a pontos órakezdésre, befejezésre, valamint a 

tanóra hatékony kihasználásával lássa el munkaköri feladatait. 
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I. A nevelő-oktató munkát meghatározó jogszabályok, jogszabályi 

háttér  
 

A 2017/2018-os tanévben a nevelő-oktató munkát meghatározó jogszabályok 

  Magyar Közlöny 2017. évi június 14-i számában kihirdetett, 14/2017. (VI. 14.) EMMI 

trendeletben meghatározza a 2017/2018. tanév rendjét 

  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (új Mt.)  

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.)  

  2011. évi CXC törvény a Nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

  2013. évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról  

  2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében 

történő módosításáról  

 2013. évi V. törvény a polgári Törvénykönyvről (új Ptk.)  

  2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

  2014. évi XXXVI. törvény az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 

483/2013. (XII.17.) Korm. rend. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a 

garantált bérminimum megállapításáról  

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

végrehajtásáról  

 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról (Ép.r.)  

 99/2014. (III.25.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 

módosításáról  

 20/2012. (VII.27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról  

  6/2014. (I.29.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról  

 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet  

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

rendjéről 

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról  

  A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint az egyes oktatási 

jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (IV.20.) OM rendelet módosításáról szóló 

11/2012. (VII.30.) EMMI rendelet  

 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 5 2. Jogszabályi 

változások hatása a tanévre, illetve a tanévben ellátandó feladatokra 2.1 Integrált 

nyomon követő rendszer (INYR) Nkt.41.§ (4a): 2014. VII. 24- től A pedagógiai 

szakszolgálati tevékenységek során alkalmazott integrált nyomon követő rendszer 

országos informatikai nyilvántartó rendszer, amely a gyermekek, tanulók teljes körű 

pedagógiai szakszolgálati ellátása, fejlődésük figyelemmel kísérése céljából a 

gyermekekhez, tanulókhoz kapcsolódóan: a számukra ellátást nyújtó intézmények, 

nevelési-oktatási intézmények és a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

feladatellátási adatainak nyilvántartását, továbbá az ellátást igénybe vevők ellátási 

eseményeinek nyomon követését.  
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II. A 2017/18-os tanév kiemelt pedagógiai feladatai 
 

 Az iskolai életet meghatározó alapdokumentumok felül vizsgálata, szükséges 

módosítások végrehajtása. 

 Integrálás és differenciálás a napi pedagógiai munkában 

 Egészséghét – Egészséges életmódra nevelés témahét keretén belül, 

tanmenetekben tervezve. 

 Fenntarthatósági Témahét- környezetvédelemre és környezettudatos szemléletre 

nevelés. 

 A pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó minősítési eljárások támogatása. 
 

 

   

III.  A 2017/18-as tanév tanítási rendje 
 

  A tanítási év: 

 első tanítási napja: 2017. szeptember 1. (péntek)  

 utolsó tanítási napja: 2018. június 15. (péntek)  

 

A tanítási napok száma az általános iskolában 180, azaz száznyolcvan nap.  

Az első félév 2018. január 26-ig tart. 

Az őszi szünet október 30-tól november 03-ig tart. Utolsó tanítási nap október 27.,  az első 
tanítási nap november 6. 

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2--ig tart. Utolsó tanítási nap 2017. 

december 22., első tanítási nap 2018. január 3. 

A tavaszi szünet 2018. március 29-től április 03- ig tart. Utolsó tanítási nap március 28., 

első tanítási nap április 04. 

 

 Munkanap áthelyezések: 
 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) 

bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

 

 2018. március 10. (szombat) - munkanap, március 16. ledolgozása 

 2018. április 21. (szombat) – munkanap, ápr. 30. ledolgozása 

  

 A tanítás nélküli munkanapok felhasználása 

 

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli 

munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a 

nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 

 

- 2017.október 06.                                                       Pályaorientációs nap 

 

- 2017. december 22. – DÖK nap   Karácsonyi játszóház 
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- 2018. február 02. - Félévi értekezlet  Téma: Az első félév   

                  pedagógiai értékelése. 

 

- 2018. március 22.  – Szakmai nap      Gyermekek Háza – Bp. 

 

- 2017. június 13- 14. - Vámbéry Napok  Téma: Sportnap, Gyereknap, 

Vámbéry gála 
 

 

  A nevelőtestület értekezletei, fogadó órák. 

 

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak 

nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, 

hatékonyságának vizsgálatát. 

 

   Értekezletek : 

 2017. augusztus 24.   - Tantestület alakuló értekezlete. 

 2017. augusztus 31.   - Tanévnyitó értekezlet. 

 2017. szeptember 14.   - Munkaterv megvitatása, elfogadása. 

 2018. február 2.   - Félévi értekezlet. 

 2018. június 26.   - Tanévzáró értekezlet.  
 

Szülői értekezlet: 

 2017   szeptember 01. 1. évfolyam      

 2017. szeptember 05. 2. 3. és 4. évfolyamon 

 2017. szeptember 06. felső tagozat 

 –       

  - 2018. február 5. -    alsó tagozat 

- 2018. február 6.-   felső tagozat. 

Fogadó órák:  

 2017.  október 11.  

 2017. december 12. 

 2018.  április 05.  
 

 

Nyílt nap az iskolába járó diákok szülei számára: 2018. február 27. – (két tanítási óra ) 

Nyilvános tanítási óra az óvodások, leendő első osztályos gyerekek szülei számára:  2017. 

május 3. (1 tanítási óra) 

 

Szülői Munkaközösség értekezlete a szülői értekezleteket megelőző időpontban. 
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III. Országos mérés és értékelés 
 

 

Országos értékelés tárgya évfolyam időpont Felelős 

 DIFER- Diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló rendszer 

alkalmazása 35/2014.(IV. 

30.) EMMI rendelet 9§ (8) 

első Felmérés: 2017. 10. 13. 

Vizsgálat: 2017. 12. 01-

ig. 

Sári Attiláné 

A tanulók fizikai 

állapotának és 

edzettségének vizsgálata 

Nkt. 80§(9) 

felső 

tagozat 

2018. január 9.-  2017. 

április 27-ig. 

Németh Vilmos 

Kovács Lajos 

Szövegértési, matematikai 

eszköztudás: 

KOMPETENCIAMÉRÉS 

Nkt. 80. § (1). 

hatodik 

nyolcadik 

2018. 05. 23. Somogyi Katalin 

OH által szervezett  

írásbeli idegen nyelvi 

mérés (angol) 35/ 2014. 

(IV. 30.) EMMI rendelet 

9§ (7) 

 hatodik 

nyolcadik 

 

2018. 05. 16. 

 

Somogyiné Lugosi 

Márta 

 
 

 

 

 

Személyi feltételek 

 

Osztály Osztályfőnök Létszám (fő) 

1. Sári Attiláné 18 

2. Nagyné Müller Mária 20 

3. Jakab Tünde 20 

4. Enyinginé Bognár Tímea  21 

Alsó tagozat összesen: 79  fő 

5. Mavizer Erzsébet  23 

6. Somogyiné Lugosi Márta 21 

7. Somogyi Katalin 17 

8. Györgyné Jungwirth Krisztina 16 

Felső tagozat összesen: 77  fő 

8 tanulócsoportban 156 fő 

átlag: 20 fő 
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Az osztályfőnökök ellátják az osztályukkal kapcsolatos ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi 

feladatokat. Pályaválasztásért felelős a nyolcadik osztályos osztályfőnök, akinek munkáját 

Németh Vilmos kolléga segíti.  

 

 

 Nevelő-oktató munkát végző főállású közalkalmazottak: össz: 15 fő 

                

     igazgató (gyógypedagógus)    1 fő  

 igazgatóhelyettes( szakos tanár)   1 fő  

      tanító:      5 fő 

      tanár:      7 fő 

 logopédus:     1 fő 

 

      óraadó pedagógus:    2 fő tanár   

  

 Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozó közalkalmazott:    

 

 Iskolatitkár     1 fő     

      Fűtő-karbantartó- félállás   1 fő megbízással 

félállásban(önkormányzattól) 

    Takarító     2 fő  

 

 Az iskola tanulóinak létszáma: 156  fő  

 

       Napközis tanulók száma:   56 fő 

       Étkezők száma /menzások/:   33 fő 

       Bejáró tanulók száma:   19 fő /Szápár: 15 fő, Jásd: 4 fő/.  

 

  

  Vezető beosztások: 

 intézményvezető: Galambos Szilvia 

 intézményvezető helyettes: Földesi László 

 alsós munkaközösség vezető: Sári Attiláné 

 felsős munkaközösség vezető: Somogyiné Lugosi Márta 

  

    
 Diákönkormányzatot segítő tanár: Somogyi Katalin 

 

 Közalkalmazotti Tanács:  
   Somogyiné Lugosi Márta – elnök 

   Györgyné Jungwirth Krisztina - tag 

   Jakab Tünde – tag 
 

 

 

 

VI. Az intézmény működését szolgáló dokumentumok 
 

 Munkaterv készítés 

 Felelős: Galambos Szilvia intézményvezető 

 Határidő: 2017. szeptember 15. 
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 Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

 Felelős: Földesi László intézményvezető helyettes 

 Határidő: 2017. október 20. 

 

 Házirend felülvizsgálata 

 Felelős: munkaközösség vezetők és DÖK segítő kolléga 

 Határidő: 2017. október 20. 

 

 Munkaköri leírások felülvizsgálata 

 Felelős: intézményvezető helyettes, iskolatitkár 

 Határidő: 2017. október 15. 
  

 

          VII. Ünnepélyek, rendezvények, megemlékezések 

 Tanévnyitó ünnepély: 2017. aug. 31. 16:30 óra 

o Felelőse:   Galambos Szilvia 

o Műsorért felel:  Enyinginé Bognár Tímea 

o Hangosításért: Mavizer Erzsébet 

 

  Magyar népmese napja: 2017. szeptember 29. 

o Felelős: Nagyné Müller Mária 

o Felelős: alsós osztályfőnökök 

 

 Idősek napja: 2017. október 01. 

o Felelős: Jakab Tünde, Mavizer Erzsébet 

 

  Megemlékezés az aradi vértanúkról:  2017. október 6.  

o Felelős: osztályfőnökök 

 

 Megemlékezés az október 23–i forradalomról: 2017. október 20. 

o Felelős: Mavizer Erzsébet 

 

 Ovi-suli :  

1 előadásból és 3 foglalkozásból álló programsorozat a leendő első osztályosok 

számára és szüleik (november, február, március, április) 
o Felelős: alsó tagozatos munkaközösség 

(a részletes program az alsós munkatervben) 

 

 Márton-napi lámpás felvonulás- 2017. november 10. 

 

 Egészséghét: 2017. november 13- 17.  

o Felelős: Somogyi Katalin, Somogyiné Lugosi 

Márta 

 

 

 Iskolai Vámbéry szavalóverseny: 2017. november 28. és 29. 
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o Felelős: Sári Attiláné, Györgyné Jungwirth 

      

  Krisztina    

 Mikulás disco: 2016. december 08. 
o Felelős: Györgyné Jungwirth Krisztina 

 

 Karácsonyi ünnepély: 2017. december 21.  

o Felelős: Györgyné Jungwirth Krisztina 

o Énekkar: Mavizer Erzsébet 

 

 Karácsonyi Játszóház  2017. december 22.    
 Felelős: Alsós és felsős munkaközösségek 

o Felelős: Somogyi Katalin 

 

 Magyar Kultúra Napja: 2018. január 22.  

o Felelős: Galambos Szilvia 

 

 Farsang:   2018. február 09. 

o Felelősök: osztályfőnökök, DÖK 

 

 Március 15.: 2018. március 14.   

o Felelős: Földesi László 

 

 Költészet Napja: 2018. április 11.    
o Felelős: osztályfőnökök  

 

 Anyák napja: 2018. május első hete 

o Felelős: alsós osztályfőnökök 

o Egyéni felkészítés, ajándéktárgyak  

 

 Suliváró szülői értekezlet: 2018. május 21. 

o Felelős: alsó tagozatos munkaközösség 

 

 Nemzeti Összetartozás Napja- iskolai megemlékezés: 2018. június 4.  
o Felelős: Somogyiné Lugosi Márta 

 

 Vámbéry Napok: sportnap, gyereknap, gálaünnepség- 2018. június 13- 14. 

 

 kistérségi anyanyelvi tantárgyi verseny 1-4.évf. 

 kistérségi mesemondóverseny 1-5. évf. 

 kistérségi népdalverseny 1-8. évf. 

 kistérségi matematika tantárgyi verseny 5-8. évf. 
o Felelős: Alsós és felsős munkaközösség 

 

 

 

 

 Éneklő Ifjúság-kórustalálkozó 2018. június 01. 

o Felelős: Mavizer Erzsébet 
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 Tanévzáró és ballagás: 2018. június 15.     
    Felelős: Földesi László 

o Györgyné Jungwirth Krisztina, Somogyi Katalin 

o Hangosításért:  Mavizer Erzsébet 
 

 

 

VIII. Szabadidős tevékenységek, differenciált foglalkozások 

Szakkörök, sportkörök, fejlesztő foglalkozások, differenciált foglalkozások 

 logopédiai foglalkozások 

 gyógypedagógiai foglalkozások (habilitáció)  

 tantárgyi fejlesztés  

 tanulószoba 

 korrepetálások 

 napközi otthonos ellátás 

 magyar előkészítő  

 matematika. előkészítő  

 énekkar     

 gitár        

 néptánc 

 sportkör 

 sakkszakkör 

 képzőművészet szakkör (Várpalotai Tehetséggondozó Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola) 

 zenei képzés (III. Béla Gimnázium, AMI)  

 egészségügyi szakkör 
    

 

IX. Egyéb rendezvények, foglalkozások 
 

 

- Hulladékgyűjtés 2017. szeptember 19. ősz   Somogyi Katalin DÖK 

    2018. április 20.   Somogyi Katalin DÖK

    

- Őszi túrák  2017. szeptember   osztályfőnökök 

 

- Színházlátogatás  2017-2018. színházi évad alapján.  

Felelős:  Somogyiné Lugosi Márta, Sári Attiláné  

 

- Témahét:   
    2017. november 13-17. - Egészséghét 

    2018. április 23-27. – Fenntarthatósági Témahét 

          

- Diákközgyűlés:  2018. május 24.     Somogyi Katalin 

   

   

- Iskolai bál: 
    Igény szerint: 

    - SZMK bál:   2017. november 11.   
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- Osztálykirándulások              alsó tagozat: 2018. május 25. 

         felső tagozat: 2018 június  8.  

    felelősök: osztályfőnökök   

- Erdei iskola igény szerint 

   

- Iskolai könyvtári foglalkozások:   felelős: Sári Attila 
 

 

X. Pedagógus minősítési rendszer 2017/18-os tanév 
 

1. A minősítési vizsgára önkéntesen, nem kötelező eljárásra jelentkezett, illetve 

tanfelügyelet alá volt kolléga:  
- Somogyiné Lugosi Márta - angol szakos  

- Galambos Szilvia-  intézményvezetői tanfelügyelet. 

 

 Feladatok a 2017/18. tanév során és a következő tanévre vonatkozóan:  

 Nem kötelező minősítési eljárásra jelentkezés: adott tanév március 31. 

 Pedagógus jelentkezésének rögzítése: adott tanév május 10-ig. 

 Jelentkezések ellenőrzése az OH. által: adott tanév május 31. 

 Minősítési tervbe bekerülés, döntés az eljárásba bekerült pedagógusokról 
az OH. által: adott tanév június 20. 

 Minősítésre kijelölt kolléga értesítése OH által: adott tanév július  01. 

 Minősítésbe bevont pedagógus portfólió védésének időpont 
meghatározása: adott év szeptember 30. 

 Minősítésre jelentkezett portfólió feltöltésének időpontja: adott év 

november 25. 

 

Az intézményvezető köteles a jelentkező minősítővizsgán, minősítő eljárásban való részvételét 

biztosítani. A minősítési eljárásban való részvétel napját munkaidőként kell figyelembe venni. 

 

 

2. Az Intézményi Belső Önértékelési Csoport feladatai 

 

Tagjai (3 fő): 

 intézményvezető  

 intézményvezető helyettes 

 felsős munkaközösség vezető. 

 

Feladatuk az intézményi belső ellenőrzési szabályzatnak és az éves önértékelési tervnek 

megfelelően a kijelölt kollégák ellenőrzése és értékelése. 

 Határidő: 2017. november 30. 
 
 

XI. Belső ellenőrzési terv 
 

 

  Az ellenőrzés formái 

 

- Óralátogatás, foglalkozások látogatása 
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    -     Tanórán kívüli tevékenység megfigyelése, ellenőrzése 

- Beszámoltatás, önértékelés 

- Óramegbeszélés, elemzés 

- Értékelés 

 

Ellenőrzésre jogosultak köre 

 Igazgató egy személyben felelős mindazért, ami az iskolában történik, de a feladatot 

megosztja az igazgatóhelyettessel, az iskolai munkaközösség-vezetőkkel. 

 

A belső ellenőrzés területei  

 

 Pedagógia                     

 Tanügyigazgatás 

 Gazdálkodás 

 PR tevékenység 

 

 

1. Pedagógia 

 

Tanórához és szabadidős kapcsolódó tevékenységhez   

     

 Óralátogatás különböző   céllal (pályakezdő,  új kolléga; tantárgygondozás, aktivitásmérés)  

 Dokumentumok ellenőrzése (tanmenet)  

  Taneszköz, tankönyv kiválasztása            

 Rendezvények, ünnepségek         

 Könyvtár, napközi, tanulószoba, szakkör,           
 

2.Iskolán kívüli tevékenységek 

 

 kirándulások.                                                                       

 DÖK                                                                              

 fogadóórák, szülői értekezletek 

 

3. Tanügyigazgatás 

 

 naplók, anyakönyvek 

 ellenőrzők, tájékoztató füzetek, házi feladat és dolgozatfüzetek 

 statisztikák 

 tantárgyfelosztás, órarend 

 mulasztások pontos jelölése, összesítése hetente, majd havonta és félévente 

 beiratkozás 

 beiskolázás 

 mérések megszervezése 

 vizsgák szervezése 

4. Munkáltatói feladatok 

 

 munkaidő pontos betartása 

 technikai dolgozók munkavégzése 

 pályakezdő kollégák 
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 új kolléga 

 

5. Gazdálkodás 

 

 beszerzések (tanévzáró értekezlet, tanévnyitó értekezlet) 
 

 AV- eszközök nyilvántartása (tanévzáró értekezlet, tanévnyitó 
értekezlet) 

 

         és karbantartása, pótlása, állaga 

 

 szakleltárak (május, június) 

 

 karbantartás (augusztus, folyamatos) 
 

 biztonságtechnikai előírások betartása (augusztus, folyamatos) 
 

 túlóra, helyettesítés elszámolása (havonta) 

 

 besorolások (augusztus, december) 
  

6. PR-tevékenység 

 

 kapcsolattartás más intézményekkel, szervezetekkel, alapítványokkal 
(Minőségirányítási Program Intézkedési terve szerint 

 iskolai programokról tájékoztatás (félévi, év végi értekezlet, folyamatos)  

 pályázatokon való részvétel, ennek eredményessége (félévi, év végi 

értekezlet, folyamatos) 

 

7.  Egyéb 

 

 munka-, tűz és vagyonvédelem (folyamatos) 
 

  munkavédelmi és tűzvédelmi tájékoztatás (augusztus, folyamatos) 
 

 ügyeletek (reggeli, szüneti, udvari) munkaközösség-vezetők (ellenőrzési 

terv szerint) 

 

 dekoráció (osztály, folyosó dekorációs felelős, határidő 
(munkaközösség-vezetők)    

 

 tantermek, illemhelyek, folyosók, udvar, konyha, szertárak tisztasága 
(augusztus, folyamatos) 

 

 

XI. Szaktárgyi versenyek, vetélkedők 
 

Versenyeinket a munkaterv mellékletét képező munkaközösségi munkaterv részeként szereplő 

versenynaptár tartalmazza. A szaktárgyi versenyek helyi és megyei időpontjait a 

munkaközösségek készítik el közös versenynaptárban.  






