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1.  Bevezetés, helyzetértékelés 
 

- A 2019/2020. nevelési évben a munkánkat a következő dokumentumok 

határozzák meg: 

 Az érvényben lévő köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó 

rendelkezések. 

 Pedagógiai Program 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Házirend 
 

- A 2019/2020. tanévben a várható létszám 81 fő.  

Az elmúlt év tanulmányi átlageredménye, osztályátlaga 4,03 volt, ami 0,11-el 

való növekedést mutat. Összehasonlítva a mulasztott napok számát az előző 

tanévvel (1026 nap), 234 nappal való növekedés mutatható ki. Mulasztási 

arányunk valamelyest romlott az előző évhez képest. A elmúlt éven csökkent a 

példás magatartású tanulók aránya 2,4%-kal. Nőtt a jó magatartásúaké 3,01%-

kal. A változó magatartású tanulók aránya 0,84%-kal csökkent, a rossz 

magatartású tanulók aránya 2,21%-kal csökkent. 

Csökkent a példás szorgalmú tanulók aránya 10,08%-kal (!), de nőtt a jó 

szorgalmú tanulók aránya 15,02%-kal. Nőtt a változó szorgalmúak aránya 

1,99%-kal és csökkent a hanyag szorgalmúak aránya 9,33%-kal.  

Az új tanévben kiemelt feladatunk a jelentkező problémák hatékony kezelése 

lehetőleg az iskola falain belül. 

A tanítási napok száma a 2019/2020. tanévben 180 nap. 6 munkanap, tanítás 

nélküli munkanapként használható fel. 

 

Nyári események: 

Június utolsó hetében 3 tábor lebonyolítására került sor.  

- Erzsébet napközis táborban vehettek részt intézményünk felső tagozatos 

tanulói. 

- Az EFOP-3.3.5-2017-00021 pályázat keretein belül két napközis tábor került 

lebonyolításra.  

- Július elején az EFOP-3.3.2-16 pályázat részeként egy hetes táborban vehettek 

részt a gyerekek. 

- Július közepén a Balatonon Erzsébet-táborban vehetett részt 21 diákunk 2 

kísérő kollégával.  

- Július végén 2 napos kerti táborban vehettek részt szakköröseink. 

- Augusztus 27-28-án Gólyatábort szerveztünk az első osztályos gyerekeknek. 

- A HAT-19-01-0347 pályázatunk nyert, az értesítést augusztus 27-én kaptuk 

meg, de forráshiány miatt teljesítése később történik. 

- A felújítási munkák során az alsó és felső tagozatban 2-2 tanterem parketta 

burkolata felcsiszolásra és lakkozásra került, a felső tagozatban 2 tanterem 

laminált burkolattal való fedése is megtörtént. A tantermek és a vizesblokkok 



kifestésre kerültek. Reményeink szerint sor kerül a homlokzat és az udvar 

felújítására a következő évben. 

- A táborokból eszközöket, játékokat, ruházati anyagokat kaptunk. A Bozsik-

programnak köszönhetően mezekkel, labdarúgó felszerelésekkel gazdagodtunk. 

- Ezeken kívül érkezett az iskolába: asztalitenisz asztal, elektromos zongora, 

floorball szett, illetve tanszercsomagot kaptunk. 

- Megújult honlapunk is. 

- Nyert a Boldog Iskola pályázatunk. 

 

A tankerületi értekezleten elhangzottakról néhány információ. 

- A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (OH), a miniszter által elrendelt szakmai 
ellenőrzés és a fenntartó által indított törvényességi ellenőrzés lehet az 
intézményben. A köznevelési intézményben a pedagógiai-szakmai ellenőrzést, 
a szakmai ellenőrzést végző személynek és a fenntartó által indított 
törvényességi ellenőrzést végző személynek, szervezetnek nincs döntési, 
intézkedési jogköre. Ezekre az ellenőrzésekre munkacsoportokat fognak 
létrehozni. Ezzel az lesz a cél, hogy az ellenőrzéseken feltárt hibák, 
hiányosságok kijavításra kerüljenek. 
- A KRÉTA rendszerben történő adatok bevitelét, helyességét folyamatosan 
ellenőrzik a központban. Ezért a tankerületben egy személy lesz kijelölve, aki 
a rendszerben folyó munkákat, naprakészséget fogja ellenőrizni. 
 

A Miskolcon megrendezett tanévnyitó értekezleten elhangzottakról néhány 

információ. Az emberi erőforrások minisztere 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete 

a 2019/2020. tanév rendjéhez kapcsolódóan kaptunk tájékoztatást. 

- A rendelet tartalmazza a tanévre, tanítási évre vonatkozó fontos információkat: 

tanítási szüneteket, tanítás nélküli munkanapokat - az általános iskolákban 6 

nap van, melyből 1 nap pályaorientációs célra használható, vizsgák rendjét, 

tanulmányi versenyeket, a témahetek megszervezését, országos mérések 

időpontjait, szakmai ellenőrzés elrendelését. A Hivatal 2020. január 6. és 2020. 

március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók magas arányával, ezen belül különösen 

a megelőző három év országos kompetenciamérési eredményei alapján alacsony 

teljesítménnyel érintett, valamint a magas szegregációs indexszel jellemezhető 

köznevelési intézményekben a lemorzsolódás megelőzése és a teljesítmény 

javítása, valamint a deszegregáció érdekében tett intézményi, fenntartói 

intézkedéseket és azok megvalósulását. Az ellenőrzésről készült jelentést a 

Hivatal 2020. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. 

- A KIR rendszerben rögzített kell a tanulók hátrányos helyzetét. 

- A tanév rendje tartalmazza a Témahetek időpontjait. 

- Az OKÉV mérésben alulteljesítő iskolák részére a fenntartó vagy az OH által 

készített intézkedési terv alapján kell eljárniuk. 

- EFOP-os projektekről kaptunk még tájékoztatást. 



2.  Személyi feltételek 

 

Dolgozói létszámadatok: 

   Pedagógusok száma: 

igazgató    1 

igazgatóhelyettes  1 

tanító és tanár           9 

helyettesítő   0 

utazó pedagógus   2 

utazó gyógypedagógus  2 

megbízási szerződéssel 4 

 

Pedagógus munkát segítők: 

iskolatitkár   1 

pedagógiai asszisztens  1 

irodai asszisztens  1 

 

Technikai dolgozók: 

takarítónő    3  

karbantartó   1 

 

Továbbképzésen részt vevők:  

- Felkészülés a Boldog Iskola programra 4 fő 

- Mentorálás az esélyteremtő Útravaló ösztöndíjrogramban 1 fő 

- Az interaktív panel alkalmazása a mindennapi pedagógiai gyakorlatban 1 fő  

 

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi 

tanterv tantárgyfelosztásához. 

 

Pedagó-

gusok 

Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 

1. tanító, orosz szakkolégium osztálytanító 3-4. o.  

robotika szakkör 1-8.o. 

2. tanító osztálytanító 1-2. o. 

3. földrajz-történelem szakos tanár  természetismeret 5-6.o. 

történelem 5-8.o. 

földrajz 7-8.o. 

hon- és népismeret 5-6.o. 

erkölcstan 5-8.o. 

történelem felzárkóztató 5-8.o. 

földrajz felzárkóztató 5-8.o. 

tehetséggondozó szakkör 5-8.o. 

 



4. matematika-informatika-könyvtár 

szakos tanár 

osztályfőnök 8.o. 

matematika 5-8. o. 

technika 5-8. o.  

matematika felzárkóztató 5-8.o. 

5. német-pedagógiai szakos tanár 

 

osztályfőnök 5.o. 

német nyelv 4-8.o. 

ének 5-8.o. 

német felzárkóztató 5-8.o. 

énekkar 5-8.o. 

6. magyar-orosz szakos tanár  

 

osztályfőnök 6.o. 

magyar 5-8.o. 

rajz- és vizuális kultúra 5-8.o. 

magyar szakkör 5-8.o. 

7. sportszervező testnevelés 5-8. o. 

8. földrajz-történelem szakos tanár intézményvezető 

földrajz 6.o.  

történeti földrajz szakkör 5-8.o. 

sportkör 1-4.o. 

sportkör 5-8.o. 

labdarúgás 1-4.o. 

labdarúgás 5-8.o. 

9. tanító, angol tanítói szak tanító 

 

napközi 1-4.o. 

testnevelés 1-4.o. 

erkölcstan 1-4.o. 

egyéni felzárkóztató 1-4.o. 

10. tanító, magyar műveltségi terület napközi 5-8.o. 

egyéni felzárkóztatás 5-8.o. 

kézműves szakkör 5-8.o. 

magyar felzárkóztató 5-8.o. 

11.  tanító, tanulásban akadályozottak  

pedagógiája szakos tanár, logopédia  

szakos tanár 

intézményvezető-helyettes 

osztályfőnök 7.o. 

SNI tanulók gyógypedagógiai, 

logopédiai fejlesztése 

BTMN tanulók fejlesztése 

Sport Poha-Rak - táblajáték -   

dalkör szakkör 1-8. o. 

kerti szakkör 1-8.o. 

12. matematika-fizika szakos tanár fizika 7-8.o. 

13. matematika-kémia-számítástechnika  

szakos tanár 

kémia 7-8.o. 

14. történelem informatika 5-8.o. 

15. gyógypedagógus, inkluzív nevelés  

tanára 

SNI tanulók  

gyógypedagógiai fejlesztése 



16. Biológia-kémia szakos tanár biológia és egészségtan 7-8. o. 

17. Aikido oktató Aikido 1-8.o. 

 

Eltávozott pedagógus: történelem-földrajz szak 

Érkezett pedagógus: történelem-földrajz szak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Tárgyi feltételek 

 

Felújítási munkálatok: 

Alsó tagozat: 

- 2 terem felcsiszolása, lakkozása 

- a tanári szoba, valamint a 3-4. és a napközis terem közötti előterek festése 

- a tantermek falainak lábazatának javítása, festése (3 terem) 

 

Felső tagozat: 

- a tantermek falainak lábazatának és falának javítása, festése 

- a tornaszoba és előterének javítása, festése 

- WC-k festése 

- tanári illemhelység festése 

- 2 terem felcsiszolása, lakkozása 

- 2 terembe szalagparketta lerakása 

- Függöny az igazgatói irodába 

 - A táborokból eszközöket, játékokat, ruházati anyagokat kaptunk. A Bozsik-

programnak köszönhetően mezekkel, labdarúgó felszerelésekkel 

gazdagodtunk. 

    - Ezeken kívül érkezett az iskolába: asztalitenisz asztal, elektromos zongora,    

    floorball szett, illetve tanszercsomagot kaptunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Tanulói létszámadatok 2019. szeptember 1-én 

 

Iskola: 

Tanulók létszáma:    81 fő 

 

Tanulócsoportok száma:    8 osztály 

Ebből alsó tagozatos osztályok száma: 2 osztály 

    felső tagozatos osztályok száma: 4 osztály 

Napközis csoportok száma:   2 osztály 

 

Az osztályok és osztálylétszámok 

 

Évfolyamok Osztályok Osztálylétszámok SNI BTMN 

1-2. 1 6+10 2+1 1 (2.o.) 

3-4. 1 9+10 1+1 

(folyamatban) 

 

5. 1 5 1  

6. 1 9 4  

7. 1 15 2 2 

8. 1 17 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Feladataink a 2019/2020. tanévben a 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet 

alapján 

Jogszabályi változások: lsd. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai 

anyaga a 2019/2020. tanévre 

 

Iskolai feladatok: 

1. Az iskola 1-8. osztályaiban a kerettantervek kiadásáról és 

jóváhagyásáról szóló 51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet alapján folyik 

a tanítás. 

          Felelős: osztályfőnökök és szaktanárok  

Dorgainé Tóth Ibolya, Virág Zoltánné, Csákiné Borbély Mónika,  

Laczkóné,Szloboda Margit, Baráthné Juhos Emese, Jancsovszki Máté,        

Németh Cintia, dr. Szepesi Nándor, Barnáné Csépke Mária, Klausz  

Zoltán, Holopcev Péter Vladimir, Koncsolné Kiss Ágnes, Szárnya Zoltán 

Hi: folyamatos 

 - Művészeti oktatás beindítása 

   Felelős: Manualart Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, dr. Szepesi  

           Nándor intézményvezető 

       Hi: folyamatos 

- Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése 

Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné 

intézményvezető-helyettes 

      Hi: folyamatos 

 

  - Részvétel pályázatokon    

  Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné 

 intézményvezető-helyettes, Virág Zoltánné, Dorgainé Tóth Ibolya,  

 Baráthné Juhos Emese, Jancsovszki Máté, Laczkóné Szloboda Margit,  

 Csákiné Borbély Mónika, Németh Cintia, HorváthAndrea, Batóné   

 Büstyei Andrea 

       Hi: folyamatos 

 

- Étkezési kedvezmények felmérése 

      Hi: folyamatos 

 

- Legyesbényei Intézményi Program 

           Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné 

  intézményvezető-helyettes, Virág Zoltánné,  Dorgainé Tóth Ibolya,  

  Horváth Andrea, Baráthné Juhos Emese, Csákiné Borbély Mónika 

  Laczkóné Szloboda Margit, Jancsovszki Máté, Németh Cintia, Batóné   

  Büstyei Andrea 

       Hi: folyamatos 



- Iskolagyümölcs-program 

  Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető 
Az idei tanévben is folytatjuk az iskolagyümölcs-programunkat, a gyermekek 

egészségesebb táplálkozásának elősegítése érdekében. Az alsó tagozatos és 5-6. 

osztályos diákok heti három alkalommal almát, egy alkalommal 100%-os 

gyümölcstartalmú ivólevet fogyaszthatnak. 6 alkalommal gyümölcsöt vagy zöldséget 

kóstolhatnak. 

      Hi: folyamatos 

 

- Iskolatej-program 

  Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető 
Intézményünk az idei tanévben (évben) is folytatja az iskolatej programot. Heti négy 

alkalommal tejet, kakaót, sajtot, joghurtot fogyaszthatnak a gyerekek. 

      Hi: folyamatos 

- IPR 

  Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető 
Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) célja a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése a köznevelési intézményekben. A 

programba halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma gyermekeket, tanulókat 

nevelő, oktató általános iskolák kapcsolódhatnak be. 

      Hi: folyamatos 

- Útravaló Ösztöndíjprogram 

  Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető 
Az Út a középiskolába alprogram célja az adott tanévben 7-8. évfolyamon tanuló 

diákok felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. Az alprogram 

keretében a tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban és a 

pályaválasztásban. 

      Hi: folyamatos 

 

- Infrastrukturális 

  Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető 
Az épületek állagmegóvása a cél, homlokzatok, villamoshálózatok, padló, 

tetőszerkezet további felújítása, javítása. 

      Hi: folyamatos 

 

- Nyári napközis és élménytábor, valamint egyéb táborban, erdei 

iskolában való részvétel 

  Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető 
Az Erzsébet Program keretén belül napközis nyári és élménytáborban való részvételt 

tervezünk intézményünkben 

      Hi: folyamatos 

- EFOP-3.3.2-16 pályázat 

   Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető 
 A Megyaszói Kulturális Központtal megvalósuló programsorozat 1 hetes 

táboroztatása. 

      Hi: folyamatos 



- A "Tudás kertje" Program 

  Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető 
A pályázat célja a településen élő tanulók társadalmi beilleszkedésének elősegítése a 

helyi természeti adottságban rejlő lehetőségekre, különös tekintettel a mezőgazdasági 

ismeretekre támaszkodva. 

      Hi: folyamatos 

- Ökoiskolai feladatok 

Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető 
2016-2018 között iskolánk első alkalommal kapta meg az ökoiskola címet 

környezettudatos oktató-nevelő munkája eredményeképpen. Célunk ennek a 

munkának a folytatása, a környezeti értékek további védelme. 

      Hi: folyamatos 

 

- Témahetek 

Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető 
A fenntarthatósági témahéten túl, még legalább egy témahétben (pénzhét, digitális 

témahét) való bekapcsolódás az idén a további cél. 

      Hi: folyamatos 

 

- Ingyenes tankönyvre jogosultság 

   Felelős: Zagyi Zsoltné tankönyvfelelős  

      Hi: folyamatos 

 

- Boldog Iskola 

 Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető 

      Hi: folyamatos 

 

- Komplex Alapprogram 

 Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető 

      Hi: folyamatos 

 

- Határtalanul Program 

Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető 
Iskolánk 2016-os bekapcsolódása után további célunk, hogy minden éven a 7. 

osztályos korcsoport eljusson a Kárpát-medencében valamelyik határon túli 

magyalakta területre. Az idén szintén Erdélybe kirándulhatnak a gyerekek. 

      Hi: folyamatos 

 

2. Tankönyvosztás 

Felelős: Zagyi Zsoltné tankönyvfelelős 

                   Hi: 2019.09.02. (hétfő) 

 

 

 

 



3. Alsós és felsős napközis csoport szervezése. 

Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné 

intézményvezető-helyettes, Horváth Andrea tanító, Batóné Büstyei 

Andrea tanár      

      Hi: 2019.09.02-03. (hétfő-kedd) 

  

4. Tanmenetek, munkatervek leadása 

Felelős: minden pedagógus 

dr. Szepesi Nándor, Zagyi Zsoltné, Virág Zoltánné, Dorgainé Tóth Ibolya, 

Baráthné Juhos Emese, Jancsovszki Máté, Laczkóné Szloboda Margit, 

Csákiné Borbély Mónika, Németh Cintia, Horváth Andrea, Batóné 

Büstyei Andrea, Barnáné Csépke Mária, Holopcev Péter Vladimir, Klausz 

Zoltán, Koncsolné Kiss Ágnes, Szárnya Zoltán 

      Hi: 2019.09.23. (hétfő) 

 

5. A Pedagógiai Program, a Helyi Tanterv, az SZMSZ és a Házirend 

szükség szerinti módosítása, aktualizálása   

Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné 

intézményvezető-helyettes, Baráthné Juhos Emese felsős mk.vez., 

Dorgainé Tóth Ibolya alsós mk.vez.     

      Hi: folyamatos 

         

6.  Szülői értekezletek megtartása legalább két alkalommal. 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, minden 

pedagógus 

dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné intézményvezető-

helyettes  Virág Zoltánné,  Horváth Andrea, Dorgainé Tóth Ibolya, 

Baráthné Juhos Emese, Jancsovszki Máté, Laczkóné Szloboda Margit, 

Csákiné Borbély Mónika, Németh Cintia, Batóné Büstyei Andrea, 

Holopcev Péter Vladimir, Barnáné Csépke Mária, Klausz Zoltán, 

Koncsolné Kiss Ágnes, Szárnya Zoltán 

      Hi: Alsó tagozat 2019.09.09. (hétfő)  

            Felső tagozat  2019.09.10. (kedd)  

            Alsó tagozat 2020.02.03. (hétfő)   

            Felső tagozat  2020.02.04. (kedd) 

 

7.  Minden hónap első keddjén munkaértekezletek megtartása. 

          Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné  

      intézményvezető-helyettes       

      Hi: folyamatos 

 

 

 



8.  Iskolai rendezvények színvonalas megtartása a munkaterv szerint. 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, minden 

pedagógus 

dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné intézményvezető-

helyettes,  Virág Zoltánné, Dorgainé Tóth Ibolya, Baráthné Juhos 

Emese, Jancsovszki Máté, Laczkóné Szloboda Margit, Csákiné 

Borbély Mónika, Németh Cintia, Batóné Büstyei Andrea,Horváth 

Andrea 

       Hi: rendezvényterv sz. 

 

9.  Színház- és mozilátogatások szervezése önkéntes alapon 

Felelős: munkaközösség vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok 

Baráthné Juhos Emese és Dorgainé Tóth Ibolya mk. vezetők, Virág 

Zoltánné, Jancsovszki Máté, Laczkóné Szloboda Margit, Németh 

Cintia, Horváth Andrea, Batóné Büstyei Andrea, dr. Szepesi Nándor, 

Zagyi Zsoltné  

      Hi: folyamatos 

 

10. Munkaközösségi foglalkozások megtartása a munkaközösségek    

munkatervei alapján  

          Felelős: Baráthné Juhos Emese és Dorgainé Tóth Ibolya mk. vezetők

       Hi: Mk-i m.terv szerint 

 

11. Illetményváltozások elkészítése 

Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné 

intézményvezető-helyettes, Kocsis Józsefné isk. titkár, Szerencsi 

Tankerület      

     Hi: 2019.09.02. (hétfő) 

 

12. Az iskolai házirend kiosztása az első osztályosoknak (akik még   

          nem kapták meg beiratkozáskor) 

  Felelős: Dorgainé Tóth Ibolya osztályfőnök és Kocsis Józsefné 

  isk.titkár 

      Hi: 2019.09.02. (hétfő) 

 

13. Statisztikai adatszolgáltatás elkészítése 

               Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné  

               intézményvezető-helyettes, Kocsis Józsefné isk. titkár 

      Hi: 2019.10.15. (kedd) 

 

14. Első évfolyamos tanulók felmérése, jelentése, a vizsgálatok    

          elvégzése (DIFER mérés) 

   Felelős: Dorgainé Tóth Ibolya osztályfőnök, Zagyi Zsoltné  



     intézményvezető-helyettes 
A diákok az alapképességek tekintetében eltérő fejlődési szinten vannak. Jól 

látható a tapasztalati következtetés, az elemi számolási készség és az íráskészség 

elmaradottsága.  

Az osztályban különösen fejletlenek a diákok a számkörök átlépésével kapcsolatos 

gyakorlathoz szükséges képességek területén. Illetve ugyanez mondható el a 

számolási készségek egyéb komponensei tekintetében is.  

A tapasztalati következtetések tekintetében a gyerekek jelentős hányada előkészítő 

vagy haladó szinten áll, tehát fejlesztésre szorulnak, hogy képesek legyenek 

megérteni a tanári utasításokat és a tankönyvek szövegeit és általánosan magát a 

tanítást is. 

Tapasztalati összefüggések felismerésében a gyerekek fejlődése eltéréseket mutat. 

Az osztály átlaga jobb, mint a tapasztalati következtetésé, de még mindig elmarad 

az országos átlagtól. Mindkét területen csak 1-1 tanuló érte el a befejező vagy 

optimum szintet. 

Reláció szókincsük esetében az egész mintát tekintve szintén érdemes 

végiggondolni az olyan tevékenységek bevonását az oktató munkába, melyek 

elősegítik az alapképesség kialakulását, hiszen két diák kivételével mindenkinek 

szükséges a fejlesztés. A mese és feldolgozása, a relációk kiemelésére irányuló 

beszélgetéssel segíti a relációszókincs fejlesztését. 

A beszédhangok felismerése az egész osztály számára jól megoldott feladat volt. A 

tanulás ezen alapkészsége 2 tanulónál igényel pluszfejlesztést, így az írás és 

olvasás kognitív kritikus feltételei többségében megteremtődtek. Az ábrákról 

leolvasható, hogy egyes tanulóink milyen szinten állnak az átlaghoz képest 

területenként. Megállapítható, hogy minden diák az átlag alatt van az írásmozgás-

koordináció és a relációszókincs területén. A többi területen is csak 1-2 tanuló van 

az átlag felett. A legjobbnak mondható terület a beszédhanghallás, hiszen itt 3 

tanuló elérte az átlagot, 1 tanuló pedig 100 %-os teljesítményt ért el. 

      Hi: 2019.10.12. (péntek) 

            2019.10.25. (péntek) 

            2019.11.29. (péntek) 

 

15. Az iskola költségvetési javaslatának elkészítése 

Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné 

intézményvezető-helyettes, Kocsis Józsefné isk. titkár  

      Hi: 2019. november 

 

16. Leltározás 

Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné 

intézményvezető-helyettes, minden nevelő Virág Zoltánné, Horváth 

Andrea, Dorgainé Tóth Ibolya, Baráthné Juhos Emese, Jancsovszki Máté, 

Laczkóné Szloboda Margit, Csákiné Borbély Mónika, Németh Cintia, 

Batóné Büstyei Andrea, Holopcev Péter Vladimir, Barnáné Csépke Mária, 

Klausz Zoltán, Koncsolné Kiss Ágnes, Szárnya Zoltán 

      Hi: 2019. december 

 

 



17. Tankönyvrendelés igény szerinti elkészítése 

Felelős: Zagyi Zsoltné tk. felelős, dr. Szepesi Nándor 

intézményvezető, minden nevelő Virág Zoltánné, Horváth  Andrea,  

Dorgainé Tóth  Ibolya, Baráthné Juhos Emese, Jancsovszki Máté, 

Laczkóné Szloboda Margit, Dombainé Dula Mária, Holopcev Péter 

Vladimir, Barnáné Csépke Mária, Klausz Zoltán, Szárnya Zoltán 

Hi: NEFMI által megadott időben 

 

18. A központi bérintézkedéseknek megfelelő átsorolások elkészítése, 

adóbevallások segítése. 

               Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné  

               intézményvezető-helyettes,  Kocsis Józsefné isk.titkár  

       Hi: A KK által megadott időben 

 

19. Beiskolázási terv elkészítése 

Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné 

intézményvezető-helyettes,  Kocsis Józsefné isk.titkár   

Hi: 2020.03.16. (hétfő) 

 

20. Szakmai értekezlet 

Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné 

intézményvezető-helyettes, minden pedagógus 

Virág Zoltánné, Horváth Andrea, Dorgainé Tóth Ibolya, Baráthné 

Juhos Emese, Jancsovszki Máté, Laczkóné Szloboda Margit, Csákiné 

Borbély Mónika, Németh Cintia, Batóné Büstyei Andrea 

      Hi: 2020.04.08. (szerda) 

 

 

21. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

Felelős: mindenki dr. Szepesi Nándor, Zagyi Zsoltné, Virág Zoltánné, 

Horváth Andrea, Dorgainé Tóth Ibolya, Baráthné Juhos Emese, 

Jancsovszki Máté, Laczkóné Szloboda Margit, Batóné Büstyei Andrea, 

Németh Cintia, Csákiné Borbély Mónika, Kocsis Józsefné, Kurmai 

István, Tóth Attiláné, Kerekesné Merva Irén, Fazekas Jánosné, Bálint 

Brigitta, Tóth Noémi        

      Hi: 2019. november 

 

22. A tanköteles korba lépő gyerekek előzetes vizsgálata, beírása 

Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné 

intézményvezető-helyettes, Kocsis Józsefné isk.titkár, 1. osztályos of.

      Hi: 2020. április 

 

 



23. A 8. osztályosok rendelet szerinti továbbtanulásra való jelentkezése 

Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Csákiné Borbély Mónika 

8.o.of., Kocsis Józsefné isk. titkár      

        Hi: 11/2019.(VII.3.) EMMI 2. sz. melléklet szerint 

 

24. DÖK ülések megtartása 

                Felelős: Jancsovszki Máté DÖK vezető     

 Hi: DÖK.m.terv sz. 

 

25. Szakmai vetélkedők, háziversenyek megtartása, Országos 

Tanulmányi Versenyek, megyei és körzeti versenyek, levelezős 

versenyek. 

               Felelős: szaknevelők, mk. vezetők  

dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné intézményvezető-

helyettes, minden nevelő Virág Zoltánné, Horváth Andrea, Dorgainé 

Tóth Ibolya, Baráthné Juhos Emese, Jancsovszki Máté, Laczkóné 

Szloboda Margit, Csákiné Borbély Mónika, Németh Cintia, Batóné 

Büstyei Andrea         

       Hi: folyamatos 

 

26. A tanulók fizikai állapotának mérése 5-8. osztályokban 

Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné 

intézményvezető-helyettes, Németh Cintia, érintett szaknevelők 

Két terület volt, amely egységesen jelentett nehézséget a diákok számára. Az egyik 

az ütemezett fekvőtámasz teszt volt, viszont a tavalyi tendenciához képest itt 

javulást láttam, a másik pedig az állóképességi feladat. Mivel ezzel hamar 

szembesültem, igyekeztem az óra anyagán felül minden alkalommal erő-illetve 

állóképesség növelő gyakorlatokat végeztetni velük. Ezt a problémát sikeresen 

megoldottuk, ugyanis a tanulók mindegyike sikerrel vette ezt az akadályt. A fiúk 

számára okozott még egy kis nehézséget a hajlékonysági teszt, ugyanakkor azok 

között a diákok között, akiket tavaly is mértem ez javult,és ezt is képesek voltak 

mindannyian teljesíteni. A vázizomzat fittségi profil (ütemezett hasizom teszt, 

törzsemelés teszt) volt az, amely mindegyik diák kedvence volt, valószínűleg azért, 

mert nagy hangsúlyt fektettem egész évben a törzsizomzat erősítésére. Rengeteg 

has-és hátizom erősítő gyakorlatot végeztettem a diákokkal, mert úgy gondolom, 

hogy fejlődő korban nagyon fontos ezen izmok fejlesztése. Emellett a kézi 

szorítóerő mérés eredményei is különösen jól sikerültek a diákok körében, meglepő 

módon rengeteg lány eredménye is messze jobb volt az átlagnál. A helyből 

távolugrást átlagosnak értékelném. A testmagasság, testsúly, valamint a testzsír 

százalék a legtöbb diák esetében a koruknak megfelelő, persze vannak kivételek, de 

úgy vélem, hogy a túlsúly, vagy a csekélyebb súly sem gátolta a diákokat a 

mozgásban, ugyanis a mindennapos testnevelés miatt a koruknak megfelelő 

feladatokat képesek elvégezni.  

      Hi: 2020. január 8-tól (szerda) 

      2020. április 24-ig (péntek) 

 



27. Részvétel az országos felmérésben olvasás-szövegértés, 

         matematika és idegen nyelv6., 8.osztályban 

Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné  

intézményvezető-helyettes, Dorgainé Tóth Ibolya, Baráthné Juhos Emese, 

Csákiné Borbély Mónika, Laczkóné Szloboda Margit, érintett 

szaknevelők 
Kompetencia alapú feladatok megoldása gyakorlása órákon, felzárkóztatókon, egyéni 

fejlesztéseken. Szövegértés 6.: Sok tanuló még az egyszerűbb kapcsolatokat sem 

ismeri fel a szövegben. Az osztály kisebb százaléka tudja csak felidézni és alkalmazni 

a korábban tanultakat. Egy tanulónk minden téren jeles eredményt ér el. Szövegértés 

8.: A szövegértésnél a legnagyobb problémát a lassú olvasás jelenti, valamint a szöveg 

elemzésével kapcsolatos hiányosságok. Figyelmük könnyen elterelődik, problémát 

okoz a nagy terjedelmű szöveg elolvasása, mert elfáradnak és feladják.  

A tanítási órák hatékonyabbá tétele, egyéni képességfejlesztés. Szövegértés fejlesztés, 

ami alapja minden tantárgy önálló tanulásának. Hangos olvasás fejlesztése 

tartalommondással. Szövegalkotás a mindennapi élet területéről, például menetrendek, 

receptek értelmezése. Lényegkiemelés, vázlatírás, ok-okozati összefüggések 

gyakoroltatása. Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Koncentráló képesség 

fejlesztése, a terhelés fokozatos emelése. A motiváció fejlesztése – kooperatív 

munkaformák alkalmazása. Matematika 6.: A hatodik évfolyam tanulóinak 

átlageredménye szignifikánsan alacsonyabb az országos átlageredménytől, viszont 

nem különbözik a községi és közepes községek általános iskoláinak eredményeitől. 

Tanulóink teljesítményének 7,1 %-a haladja meg az alapszintet, 64,3% pedig alapszint 

alatt maradt. Nincs olyan tanuló, ki az 1. szint alatt teljesített. Van olyan diák, aki az 

ötödik szinten teljesített a kompetenciamérésen matematikából. A telephely CSH-

indexének számításához elegendő adat állt rendelkezésre. A CSH indexet a család 

szociális-kulturális helyzetére vonatkozó kérdésére adott válasza alapján számítják. A 

tanulók 86 %- ának volt családiháttér-indexe a telephelyen. A telephelyünket jelző 

pont az országos trend alatt teljesített, tehát tanulóink a várakozásoktól gyengébben 

teljesítettek. A tényleges eredmény 1381, ami az összes telephelyre illesztett 

regressziós egyenes alapján1434, valamint a Várható eredmény a községi általános 

iskolai telephelyekre illesztett regressziós egyenes alapján 1440. A tényleges 

eredmény ettől nem különbözik szignifikánsan. Matematika 8.: A nyolcadik 

évfolyamon 10 diák szerepel a telephelyi jelentésben. Mindannyian rendelkeznek 

korábbi (2016- os)- mérési adatokkal. Az SNI- s tanulók oszlop a sajátos nevelési 

igényű (5), a BTMN tanulók oszlop ismerteti az egyéni bánásmódot igénylő tanulók 

számát (3). A CSH index mérhető a 10 diákból 10 juttatta vissza és ezek közül 7-nek 

van családi háttérindexe. Így nem számítanak CSH érétket. Itt feladatként 

megfogalmazódik a jövőre nézve, hogy a kitöltés fontosságát hangsúlyoznunk kell a 

szülők körében. 5 tanuló nem vett részt a mérésben. Mentesülő tanuló 3 volt. A 8. 

évfolyamon tanuló diákok képességeloszlását vizsgálva jól látható, hogy az országos 

átlagnak nem megfelelő. A képességszinteknek megfelelő teljesítményt bemutató 

diagram alapján megállapítható, hogy az osztály tanulóinak képességszintje nagy 

szóródást mutat. 1 tanuló teljesített 6-os szinten, míg 7 tanuló szint alatt teljesített. 2-es 

szinten 3 fő van, 1 szinten és szint alatti tanuló 4 van az osztályban. Kétirányú 

differenciálás ajánlott az osztályban: felzárkóztatás, tehetséggondozás.  Idegen nyelv 

6.: Az összpontszámokat tekintve Fazekas Kristóf, Kerekes Roland és Szabó Máté 

nyújtottak kiemelkedő teljesítményt, de a további 7 fő is jó eredményt ért el. 

Összességében mindnyájan jól teljesítettek, főleg a hallott szöveg értésénél, ami a 



tankönyvünk pozitívuma. Negatívuma pedig az, hogy nincs sok hosszabb terjedelmű 

szöveg, amit a tanulóknak tanórán fel kellene dolgozniuk, olvasniuk, vagy 

értelmezniük. Tankönyvcsaládunk a lassabb tempóban haladó diákoknak megfelelő, 

versenyre készülő diákjaim ettől többet igényelnek, ill. a tehetséges és jó 

nyelvérzékkel rendelkezők is, ezért nekik vagy általam összeállított, vagy autentikus 

szöveget viszek be óráimra. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szókincsgyakorlatokra, 

hosszabb terjedelmű szövegek feldolgozására az IKT és a könyvtár adta lehetőségek 

kiaknázásával. Még több érdekes, színes és változatos játékkal kell színesíteni az 

órákat, és a gyorsabb tempóban haladóknak több plusz feladattal kell készülni. Az 

eredményeket tekintve elégedett vagyok a hatodik osztály teljesítményével! Idegen 

nyelv 8.: Szerencsére sok olyan feladatot oldunk meg, ami ún. „lyukas szöveg”.  

Törekszünk arra, hogy a kulcsszavakat felismerjék. Igyekszünk megfelelő tanulási 

stratégiákkal, módszerekkel megismertetni a diákokat, hogy minél eredményesebb 

legyen a közös munka. Úgy gondolom, ez meghozta gyümölcsét, mert a mérésben 

részt vevő tanulók majdnem 80 %-a kiválóan, vagy jól teljesített. Elenyésző azon 

tanulók száma, akik kevésbé értették meg a feladatokat, mindösszesen 3 fő, akiknek 

egyébként is nehézségük van a német nyelv tanulásával. A jövőben minden 

évfolyamon nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fordított interjú feladatra, hiszen ez a 

típusfeladat bizonyult a legnehezebbnek a tanulók körében. 

Örülünk, hogy a tanulóink 8. évfolyam végére jól megalapozott szókinccsel, és 

nyelvtannal rendelkeznek, ami segíti őket további idegen nyelvtanulásukban. 
      Hi: 2020. május 20. (szerda) 

Hi: 2020. május 27. (szerda) 

 

 28. A be – és kimeneti mérések elvégzése minden osztályban 

Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető, Zagyi Zsoltné 

intézményvezető-helyettes, Dorgainé Tóth Ibolya, Virág Zoltánné, 

Csákiné Borbély Mónika, Baráthné Juhos Emese érintett szaknevelők 

A bemeneti mérések elvégzése után a fejlesztések elkezdése (minden pedagógus). A 

kimeneti mérések után, a fejlesztések hatékonyságának vizsgálata, a tapasztalatok 

levonása. 1. osztály: Az 1. osztályban a bemeneti és a kimeneti méréseket a tanulási 

képesség vizsgálatára létrehozott Dr. Tímár Éva mérőeszközei alapján végezzük. A 

tanév további részében az eredmények alapján szervezzük meg a tanulók egyéni 

fejlesztését. Ez a felmérés a tanulásban kitüntetett szerepet játszó képességekre 

összpontosít, tehát nem tudásanyagot, hanem tanulási képességeket mér: figyelmet, 

észlelést, emlékezetet, gondolkodást. Olyan feladatrendszerről van szó, amellyel az 

írni, olvasni még nem tudó gyermekek csoportos adatfelvételi formában dolgozni 

tudnak. A mérőeszköz két részből áll.  

Az I. jelű füzet tesztsorozata a megismerő folyamatok közül a vizuális észlelést, a 

figyelemkoncentrációt, az analizáló-szintetizáló és azonosító készséget, a különböző 

relációszókincs elemeket és a számfogalmat vizsgálja.  

A II. jelű füzet tesztsorozata 4-8 éves gyermekek általános kognitív képességének 

bemérésére alkalmas. A feladatlapok tartalmába – az I. füzethez képest – néhány új 

elem is bekerül: az értékelés-tervezés művelete, akusztikus memóriapróba, általános 

szókincs, alakfelismerés, fogalomismeret (természetismeret, társadalomismeret). A 

bemeneti mérésekhez képest a kimeneti mérés minden területén jobb eredmények 

születtek, sok területen látványos volt a fejlődés. Szignifikánsan javult az eredmény az 

azonosítási képesség és a memória területén. Egyedül a térirány területén figyelhető 

meg néhány %-nyi romlás, ami jelentéktelen, főleg, ha megnézzük a magas százalék 



átlagot. 2. osztály: A 2. osztályban a bemeneti és a kimeneti méréseket a tanulási 

képesség vizsgálatára létrehozott Dr. Tímár Éva mérőeszközei alapján végezzük. A 

tanév további részében az eredmények alapján szervezzük meg a tanulók egyéni 

fejlesztését. Ez a felmérés a tanulásban kitüntetett szerepet játszó képességekre 

összpontosít, tanulási képességeket mér: figyelmet, észlelést, emlékezetet, 

gondolkodást. A mérőeszköz két részből áll: Az I. jelű füzet tesztsorozata a megismerő 

folyamatok közül a vizuális észlelést, a figyelemkoncentrációt, az analizáló-

szintetizáló és azonosító készséget, a különböző relációszókincs elemeket és a 

számfogalmat vizsgálja. A II. jelű füzet tesztsorozata 4-8 éves gyermekek általános 

kognitív képességének bemérésére alkalmas. A feladatlapok tartalmába bekerült az 

értékelés-tervezés művelete, akusztikus memóriapróba, általános szókincs, 

alakfelismerés, fogalomismeret (természetismeret, társadalomismeret). A bemeneti 

mérésekhez képest a kimeneti mérés majdnem minden területén jobb eredmények 

születtek. Az alakállandóságnál 1, míg a tériránynál 3 %-nyi a csökkenés, ami 

jelentéktelen, főleg, ha megnézzük a magas százalék átlagot. 

Mind a bemeneti, mind a kimeneti mérésnél nagyon magas eredmények vannak, ami 

nagy örömmel tölt el. Az alacsonyabb százalékértékek az alakállandóságnál (72-71%) 

és a figyelem-koncentrációnál (79-82%) születtek, a többi terület százaléka ettől 

magasabb, öt területen 90% fölötti. 3. osztály: A 3. osztályban a bemeneti és a 

kimeneti méréseket az OH kompetenciamérés tesztfüzeteivel végezzük. Az 

eredmények tükrében szervezzük meg a tanulók egyéni fejlesztését. a bemeneti 

mérésekhez képest a kimeneti mérés legtöbb területén (8 területen) jobb eredmények 

születtek 2 területen figyelhető meg kisebb rontás. A leggyengébb terület a 

mértékegység-váltás. A legnagyobb probléma abból ered, hogy a tanulóktól olyan 

átváltásokat várnak, ami alsó tagozatban nem tananyag, ugyanakkor a gyerekek 

számára nehezen felfogható, érthető a különböző mértékegységek közötti átváltás. A 

bemeneti méréskor minden tanuló 0 %-ot ért el. A fejlesztésnek köszönhetően némi 

javulás tapasztalható, de még mindig nagyon gyenge ez az eredmény. A másik két 

terület, ahol mindkét alkalommal gyengén teljesítettek a tanulók, a rendszerezés és a 

kombinálás. A gyerekek ebben a korban még nem tudnak olyan elvontan gondolkodni, 

mint amilyen a rendszerezéshez szükséges lenne, a kombinálás legnagyobb hibája 

pedig az, hogy csak 0 vagy 1 ponttal lehet értékelni a feladatmegoldást. Ha a tanuló 

eggyel kevesebb megoldást talál, mint amennyit kellene, már csak 0 pontot kaphat. 

Sokkal jobb eredményt kapnánk, ha minden egyes megoldás külön pontot kapna. A 

másolásnál pedig lehetetlen sokkal jobb eredményt elérni, hiszen 5 perc áll a tanulók 

rendelkezésére, ami alatt képtelenség a standard eredményt hozni. Az országos átlag is 

mindössze 50 %-os. 4. osztály: a bemeneti és a kimeneti méréseket az OH 

kompetenciamérés tesztfüzeteivel végezzük. Az eredmények tükrében szervezzük meg 

a tanulók egyéni fejlesztését. A 4. évfolyamos országos mérés a tanulás, az értelmi 

fejlődés szempontjából alapvető jelentőségű készségek- és képességek diagnosztikus, 

kritériumorientált felmérését szolgálja. A felmérés az anyanyelvi, a matematikai és a 

gondolkodási kulcskompetencia alapkomponensei közül az alábbiakra terjed ki: 

olvasáskészség, íráskészség, számolási készség, rendszerező képesség és kombinatív 

képesség. A mérés eredményei azt mutatják meg, hogy a tanuló hol tart ezeknek a 

készségeknek, képességeknek az elsajátításában. A bemeneti mérésekhez képest a 

kimeneti mérés minden területén hasonló vagy jobb eredmények születtek. 

Szövegértés 5-8.: A fejlesztési tervben az információ visszakeresést részesítettem 

előnyben. Legnagyobb fejlődést a feleletválasztós feladatokban sikerült elérnünk. A 

gyengébb képességű tanulóknál a nyílt végű rövid információk megtalálására 

fektettem hangsúlyt. 



A kapcsolatok és összefüggések megtalálását feleletválasztós módon sikerült a 

legeredményesebben teljesíteni. Ez elmondható a szövegek értelmezésére is. Az 

értelmezés területén még több gyakorlásra van szükség, ez bizonyult a legnehezebb 

feladatnak. A nyílt végű, hosszú válaszok mindenkinek nehézséget okoznak, még az 

információ visszakeresésben is. Legnehezebb feladatnak bizonyul a kapcsolatok és 

összefüggések, valamint az értelmezés nyílt végű, hosszú válaszadásban. Matematika 

5-8.: Matematikából az osztályok teljesítményének jelentősen különböző 

átlageredményei azt mutatják, hogy már a bemenetkor megfontolandó a felzárkóztatás, 

tematikus ismétlést szem előtt tartó tanítás. Az átlagtól való jelentős, elmaradás 

indokolja ezt, bizonyos tanulóknál. A mérés tanulságai alapján mindenekelőtt a 

tantervi szempontokra hívjuk fel a figyelmet. Szükségesnek látszik az általános iskolai 

tananyag, illetve a követelmények átgondolása, átszervezése, átütemezése a többség 

számára való megtaníthatóság, elsajátíthatóság szem pontjából. A pedagógiai 

programoknak már a kompetencia alapú tanterveket kell tartalmazniuk. Ezek alapján 

újra kell gondolni, és ki kell dolgozni az iskola kompetencia alapú tanmeneteit is 

matematikából. Az általános iskola ugyanis minden tanulónál megalapozza a 

továbbtanulási lehetőségeket és matematikai nevelés feltételeit. De vannak, akik 

minimális alapokkal sem rendelkeznek. A felmérés azt mutatta, hogy az általános 

iskolai matematikai oktatás egyre sikeresebben fejleszti a kombinatorikus 

gondolkodást, valamint megbízhatóan jó a tanulók teljesítménye a leíró statisztikai 

feladat megoldásában is. Úgy tűnik azonban, hogy ezzel párhuzamosan romlik a 

számolási készség, valamint a hozzárendelések és összefüggések készségszintű 

felismerése, alkalmazása. Az e témákban elért nyugtalanítóan gyenge eredmény 

viszont nem csak a matematikában lesz a továbbhaladás akadálya, hanem kudarcok 

sorozatát vetíti előre mindazon tantárgyakban, amelyek jelentősen támaszkodnak a 

matematikai előismeretekre. A nagy arányban megjelenő gyenge előképzettségű 

tanulók fejlesztése pedagógiai és szaktárgyi szempontból egyaránt állandó szaktanári 

jelenlétet, a diákok egyéni haladási tempóját figyelembe vevő differenciált munka 

biztosítását igényli. A gyenge munkafegyelmű, tanulásban alulmotivált diákok 

esetében a rendszeres visszajelzés, számonkérés elengedhetetlen. A kis egységekben 

megfogalmazott, így teljesíthető követelmények megadhatják a siker lehetőségét, az 

értelmes tanulás örömét. Komoly aggodalomra ad okot, például, hogy az alapvető 

számolási feladatokban a tanulók jelentős hányada sikertelen. Azt pedig külön ki kell 

emelnünk, hogy a társtudományokban leggyakrabban alkalmazott matematikai 

háttérismeretre, a százalékszámításra, az arány fogalmának és az elsőfokú egyenletek 

megoldásának ismeretére is nagy szükség van. Azokban az osztályokban, ahol az 

átlagától jelentősen gyengébb eredmények születtek, reálisan szembe kell nézni a 

helyzettel, és a matematikai nevelést ennek tudatában kell megtervezni.  
     Hi: 2019. szeptember 

Hi: 2020. június 

 



 

 

 

 

 

 

 

Országos kompetenciamérések eredményei: 

 

 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. 

Szövegértés 
6.évf. 1332 1465 1294 1472 1282 1497 1180 1481 1371 1488 1390 1494 1368 1497 

8.évf. 1559 1577 1440 1567 1374 1555 1364 1557 1332 1567 1249 1568 1492 1612 

Matematika 
6.évf. 1346 1486 1221 1489 1268 1489 1203 1491 1373 1497 1275 1486 1336 1503 
8.évf. 1445 1601 1445 1612 1424 1620 1375 1617 1404 1618 1312 1597 1403 1571 

 
               
               

 

 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 

 Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. 

Szövegértés 

6.évf. 460 500 474 509  512 425 516 499 519 461 513 1398 1483 

8.évf. - - 465 500 408 497 469 497 470 506 393 484 1548 1583 

Matematika 

6.évf. 482 500 465 505  493 421 500 484 499 389 489 1311 1498 

8.évf. - - 454 500 429 494 440 491 403 497 389 502 1507 1622 

 2018       

 Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. Iskolai Orsz. 

Szövegértés 

6.évf. 1398 1492             

8.évf. 1436 1602             

Matematika 

6.évf. 1381 1499             

8.évf. 1393 1614             



 

 

 

 

 

 

 

Negyedik évfolyam eredményei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Olvasáskészség 

gyakorlottsága: 
44 65 56 69 74 81 62 62 80 55 88 90 71 81 

Íráskészség 

gyakorlottsága: 
38 45 51 46 35 45 46 39 41 44 45 40 31 39 

Elemi számolási készség 

gyakorlottsága: 
77 79 95 75 114 82 59 60 98 65 98 87 65 74 

Elemi gondolkodási 

képesség gyakorlottsága: 
55 68 71 69 74 76 68 69 74 75 75 71 70 68 



Központi ellenőrzés 

Az új tanévben az Oktatási Hivatal szakmai ellenőrzése kiterjed: 

- a lemorzsolódásban érintett iskolák, megelőzésben tett intézkedései, illetve a 

fenntartói intézkedések ellenőrzése. 

 

Differenciált béremelés 

2019/2020-bean a 3,5% differenciált bérrel kapcsolatban a következő intézkedés 

született. A 9 jogosult alapján a pedagógusok 3,9%-os béremelést kaptak. 

 

Közösségi szolgálat 

A 2018/2019-es tanévben és nyáron 3 volt diákunk vette igénybe közösségi 

szolgálat kapcsán iskolánkat. Elsősorban gyereknapkor, táborozások alkalmával 

és felújítási munkálatokban segítettek. 

Diákjaink Sárospatakról és Szerencsről érkeztek hozzánk. 

A következő tanévben is szeretettel várjuk a közösségi szolgálatukat 

iskolánkban teljesíteni akaró volt tanulóinkat. 

 

Iskolai lemorzsolódás 

A köznevelési statisztika alapján a 2018/2019. tanév nappalis tanulói létszáma 

(5-8. évfolyamokon): 54 fő. A 2018/2019. tanév második félévében 

lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma: 4 fő (a tanulók 7,41%-a), 

akik nem érik el a közepes átlagot. 

Az elmúlt tanévben részt vettünk a kiajánlott pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokon (100%), megelőző és beavatkozó tevékenységet folytattunk a 

tanulói előrehaladás támogatására. 

Igényeltünk támogató szakmai szolgáltatásokat, részt vettünk bemutató 

foglalkozásokon, továbbképzéseken. 

 

Önértékelés 

A 2017/2018. tanévben megkezdtük intézményünkben az önértékelési munkát 

(2 kolléga és intézményvezető). 2018/2019-ben sikeresen (papír alapon) 

lebonyolítottuk, elvégeztük 2 kolléga és az intézmény vonatkozásában a 

meglévő dokumentumok alapján az önértékelést és fejlesztési tervet 

készítettünk. Az intézmény és a vezető tanfelügyeleti ellenőrzésére is sor került. 

A 2019/2020. tanévben újabb 4 kolléga önértékelésére fogunk sort keríteni. 

 

Pályaválasztás 

Az elmúlt tanévben a következő képzési formákra kerültek be gyerekeink: 

 

Gimnázium:  1 fő 7% 

Szakgimnázium:  8 fő 57% 

Szakiskola/Szakközépiskola: 5 fő 36%. 

 



A 2019/2020. tanévben célunk, hogy a gimnáziumi és szakgimnáziumi képzési 

formákat nagyobb arányban válasszák diákjaink. Természetesen elsődleges 

szempont a gyerekek érdeklődési területe, illetve a képességeiknek és 

tudásuknak megfelelő képzési forma. 

 

A felsorolt kiemelt feladatokon túl munkánkat a mindenkori rendelkezéseknek 

és az intézményfenntartói elvárásoknak megfelelően végezzük. 

A tanév során kiemelt feladatunk a mulasztások csökkentése, a tanulmányi 

munka színvonalának emelése, a napközi tanulást-segítő szerepének erősítése, a 

szülők fokozott mértékű bevonása a napi gondokba. A problémás esetek 

kezelése az iskola falain belül. 

 

Szakkörök igénybevételének lehetősége, tehetséggondozás: 

A szakkör, foglalkozás 

megnevezése 

Sportszakkör 1-4. o. 

Sportszakkör 5-8. o. 

Történeti földrajz szakkör 5-8. o. 

Énekkar 5-8.o. 

Tehetséggondozó szakkör 5-8. o. 

Magyar szakkör 5-8. o. 

Sport Poha-Rak - Táblajáték - 

Dalkör szakkör 1-8.o. 

Labdarúgás 1-4.o. 

Labdarúgás 5-8.o. 

Robotika szakkör 1-8.o. 

Kerti szakkör 1-8.o. 

Aikido 1-8.o. 

Kézműves szakkör 5-8.o. 

 

Munkaközösség vezetők: 

 Alsó tagozatos:   Dorgainé Tóth Ibolya 

 Felső tagozatos:   Baráthné Juhos Emese 

 DÖK vezető:   Jancsovszki Máté 

 Munkavédelmi vezető:  Zagyi Zsoltné igh. 

 Gyermekvédelmi felelős: Dorgainé Tóth Ibolya, Baráthné Juhos 

      Emese 

          Az igazgató, ig.h. távolléte 

          esetén állandó megbízott        Baráthné Juhos Emese 

 

Osztályfőnökök: 

 1-2. osztály:    Dorgainé Tóth Ibolya  

 3-4. osztály:    Virág Zoltánné     



     

Osztályfőnökök: 

 5. osztály:    Laczkóné Szloboda Margit Emese 

 6. osztály:    Baráthné Juhos  

 7. osztály:    Zagyi Zsoltné  

 8. osztály:    Csákiné Borbély Mónika 

 

Napközis csoport-vezetők: 

 1.sz. csoport:    Horváth Andrea  

 2.sz. csoport:    Batóné Büstyei Andrea 

Az iskolai rendezvényeken az erősítő beszereléséért, kezeléséért, szakszerű 

tárolásáért felelős: Jancsovszki Máté. 

 

Fogadóórák: 

Dorgainé Tóth Ibolya csütörtök800-845 

Virág Zoltánné csütörtök 855-940 

Horváth Andrea hétfő 1055-1140 

Baráthné Juhos Emese kedd 1055-1140 

Csákiné Borbély Mónika kedd 1055-1140 

Laczkóné Szloboda Margit kedd 1150-1235 

Jancsovszki Máté  kedd 1150-1235 

Németh Cintia hétfő 950-1035 

Batóné Büstyei Andrea kedd 1150-1235 

dr. Szepesi Nándor hétfő 900-1000  

Zagyi Zsoltné szerda 800-845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  A tanév rendje 

A 2019/2020. tanév rendje a 11/2019. (VII.03.) EMMI. rendelet szerint: 

 

Első tanítási nap:    2019. szeptember 2. (hétfő)  

Utolsó tanítási nap:   2020. június 15. (hétfő) 

      

Őszi szünet:    2019. október 28 – 2019. október 31-ig 

     Utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek) 

     Első tanítási nap: 2019. november 4. (hétfő) 

 

Téli szünet:    2019. december 23 – 2020. január 3-ig 

     Utolsó tanítási nap: 2019. dec. 20. (péntek) 

     Első tanítási nap: 2020. január 6. (hétfő) 

 

Tavaszi szünet:   2020. április 9 – 2019. április 14-ig 

     Utolsó tanítási nap: 2020. április 8. (szerda) 

     Első tanítási nap: 2020. április 15. (szerda) 

 

Az I. félév 2020. január 24-ig tart. 

Félévi érdemjegyek közlése a szülőkkel: 2020. január 31. (péntek) 

 

A 8. osztályos tanulók továbbtanulása: 11/2019.(VII.3.) EMMI. rendelet  

       2. sz. melléklete szerint: 

Felelős: Csákiné Borbély Mónika 8. osztályos osztályfőnök.  

 

Tanítás nélküli munkanap: 6 nap lehet 

1. DÖK-i nap Sportnap: 2019. szeptember 27. (péntek)      1 nap 

2. Továbbképzési nap, értekezlet: 2020. április 8. (szerda) 1 nap 

3. Sítábor 2020. február      3 nap  

4. Pályaorientációs célú       1 nap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



7. Rendezvényterv 

 

Iskolai rendezvényterv: 
 

1). Alakuló értekezlet:   2019. augusztus 23. (péntek) 

Felelős: dr. Szepesi Nándor  

intézményvezető 

 

2) Osztályozó-, javítóvizsgára felkészítés: 2019. augusztus 27. (kedd) 

      Felelős: intézményvezető, érintett nevelők 

Zagyi Zsoltné intézményvezető-helyettes 

Csákiné Borbély Mónika 

 

3) Osztályozó-, javítóvizsga:  2019. augusztus 28. (szerda) 

Felelős: intézményvezető, Kocsis Józsefné 

isk. titkár, érintett nevelő, Zagyi Zsoltné 

intézményvezető-helyettes, Csákiné 

Borbély Mónika 

 

4) Tanévnyitó értekezlet:   2019. augusztus 30. (péntek) 

      Felelős: dr. Szepesi Nándor  

      intézményvezető 

 

5)1 Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap:  

2019. szeptember 2. (hétfő) 

Felelős: dr. Szepesi Nándor  

intézményvezető,  Zagyi Zsoltné  

intézményvezető-helyettes  

 

5)2  Erdei Iskola Pusztafalu:  

2019. szeptember 16-20.  

Felelős: dr. Szepesi Nándor  

intézményvezető,  Zagyi Zsoltné  

intézményvezető-helyettes, 

 osztályfőnökök, szaktanárok 

       

6) Sportnap-DÖK nap:   2019. szeptember 27. (péntek) 

Felelős: Jancsovszki Máté DÖK-vez., 

Baráthné Juhos Emes és Dorgainé Tóth 

Ibolya mk.vezetők, Németh Cintia, 

minden pedagógus dr. Szepesi Nándor 

intézményvezető, Zagyi Zsoltné 

intézményvezető-helyettes, Virág 



Zoltánné, Horváth Andrea, Csákiné 

Borbély Mónika, Laczkóné Szloboda 

Margit, Batóné Büstyei Andrea 

 

7) Önkéntes Takarítási Világnap: 2019. szeptember 24.  (kedd) 

Felelős: Dorgainé Tóth Ibolya alsós és 

Baráthné Juhos Emese felsős mk.vezetők 

      Jancsovszki Máté DÖK vezető 

 

8) Kerékpártúra:                              2019. szeptember 20.  (péntek) 

Felelős: Jancsovszki Máté Dök vezető,  

dr. Szepesi Nándor 

 

9)  Aradi vértanúk napja:                 2019. október 4. (péntek) 

      Felelős: Nagy Zsolt 

 

10) 1956. október 23.:                      2019. október 22. (kedd) 11 óra 

   Megemlékezés az 1956-os forradalom 63. évfordulójáról  

Felelős: Baráthné Juhos Emese 6.o.of. 

 

11) Reformáció - A megemlékezés az osztályfőnöki órán történik: 

                                                         2019. október 25. (péntek) 

Felelős: minden osztályfőnök  

Dorgainé Tóth Ibolya, Virág Zoltánné, 

Laczkóné Szloboda Margit, Baráthné 

Juhos Emese, Zagyi Zsoltné, Csákiné 

Borbély Mónika 

 

12) Télapó köszöntése                      2019. december 6. (péntek) 

    osztálykereten belül:                     Felelős: Jancsovszki Máté DÖK vez.  

Virág Zoltánné, Dorgainé Tóth Ibolya, 

Baráthné Juhos Emese, Csákiné Borbély  

Mónika, Laczkóné Szloboda Margit,  

Zagyi Zsoltné osztályfőnökök 

 

13) Karácsonyi Alkotóház, Játszóház, vásár: 2019. december 14. (szombat) 

Felelős: Jancsovszki Máté DÖK vezető 

Baráthné Juhos Emese és Dorgainé Tóth  

Ibolya mk. vezetők, minden nevelő Virág 

Zoltánné, Horváth Andrea, Laczkóné 

Szloboda Margit, Csákiné Borbély 

Mónika, Zagyi Zsoltné, Németh Cintia, 

Batóné Büstyei Andrea 



 

14) Karácsonyi ünnep:           2019. december 20. (péntek) 11 óra 

Felelős: Zagyi Zsoltné 7.o.of. 

 

15) Magyar Kultúra Napjára való megemlékezés 

                                                         2020. január 22. (szerda) 

                                                         Felelős: Baráthné Juhos Emese 

 

16) Félévi osztályozó értekezlet:      2020. január 28. (kedd) 

Felelős: Szepesi Nándor intézményvezető, 

Zagyi Zsoltné intézményvezető-helyettes, 

minden nevelő Virág Zoltánné, Horváth 

Andrea, Dorgainé Tóth Ibolya, Baráthné 

Juhos Emese, Jancsovszki Máté, Laczkóné 

Szloboda Margit, Csákiné Borbély 

Mónika, Németh Cintia, Batóné Büstyei 

Andrea, Holopcev Péter Vladimir, 

Barnáné Csépke Mária, Klausz Zoltán, 

Koncsolné Kiss Ágnes, Szárnya Zoltán 

 

17) Félévi értekezlet:                        2020. február 6. (csütörtök) 

                                                         Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető 

 

18)1 Farsangi diákbál:                     2020. február 7. (péntek) 

Felelős: Jancsovszki Máté DÖK vez., 

minden nevelő Virág Zoltánné, Horváth   

Andrea, Dorgainé Tóth Ibolya, Baráthné  

Juhos Emese, Laczkóné Szloboda Margit, 

Csákiné Borbély Mónika, Németh Cintia 

Batóné Büstyei Andrea, Zagyi Zsoltné 

18)Sítábor Erdélyben                        2020. február 12-16.  

Felelős: dr. Szepesi Nándor  

intézményvezető,  Zagyi Zsoltné  

intézményvezető-helyettes, 

 osztályfőnökök 

 

19) A Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja -  

A megemlékezés osztályfőnöki órán történik: 

      2020. február 25. (kedd) 

      Felelős: minden osztályfőnök  

Dorgainé Tóth Ibolya, Virág Zoltánné, 

Laczkóné Szloboda Margit, Baráthné 



Juhos Emese, Zagyi Zsoltné, Csákiné 

Borbély Mónika 

 

20)  Nyílt Nap:     2020. március 2. (hétfő) alsó tagozat 

  március 3. (kedd) felső tag. 

 

21) 1848. március 15.: 2020. március 13. (péntek) 11óra 

az 1848-as forradalom 172. évfordulója emlékére  

    Felelős: Laczkóné Szloboda Margit 5.o. 

 

22) Víz Világnapja:   2020. március 20.  (péntek) 

      Felelős: Baráthné Juhos Emese 

      felsős mk. Vezető 

 

23) Műveltségi vetélkedő:  2020. március 25. (szerda) 13 óra 

                                                         Felelős: dr. Szepesi Nándor  

                                                         intézményvezető, Zagyi Zsoltné  

                                                             intézményvezető-helyettes, minden nevelő 

                                                            Virág Zoltánné, Horváth Andrea, Dorgainé  

                                                        Tóth Ibolya, Baráthné Juhos Emese, 

Zagyi Zsoltné, Laczkóné Szloboda 

Margit, Csákiné Borbély Mónika, Németh 

Cintia, Batóné Büstyei Andrea, 

Jancsovszki Máté 

 

24) Magyar Költészet Napja - A megemlékezés az osztályfőnöki órán történik: 

                                                     2020. április 15. (szerda)  

           Felelős: minden osztályfőnök  

Dorgainé Tóth Ibolya, Virág Zoltánné, 

Laczkóné Szloboda Margit, Baráthné Juhos 

Emese, Zagyi Zsoltné, Csákiné Borbély 

Mónika 

 

25) A Holokauszt áldozatainak emléknapja - A megemlékezés osztályfőnöki 

órán történik: 

      2020. április 16. (csütörtök) 

      Felelős: minden osztályfőnök  

Dorgainé Tóth Ibolya, Virág Zoltánné, 

Laczkóné Szloboda Margit, Baráthné 

Juhos Emese, Zagyi Zsoltné, Csákiné 

Borbély Mónika 

 

26) Föld Világnapja: 2020. április 22. (szerda) 



   Felelős: Baráthné Juhos Emese és  

 Dorgainé Tóth Ibolya alsós mk. vezetők 

 

27) Anyák napja: 2020. május 4. (hétfő) 

  Felelős: of. igény szerint 

 

28) Szülők által szervezett kirándulás: 2020. május-június  

Felelős: Dorgainé Tóth Ibolya, Virág 

Zoltánné, Laczkóné Szloboda Margit, 

Baráthné Juhos Emese, Zagyi Zsoltné, 

Csákiné Borbély Mónika 

 

29) Kicsik és Nagyok Kulturális Hete: 2020. május 25-29.   

(Ki-Mit-Tud, SNI-s verseny, Sport Poha-Rak,Labdarúgó Bajnokság, 

Gyereknap, Akadályverseny stb.)   

Felelős: Jancsovszki Máté DÖK vez.,  

      dr. Szepesi Nándor intézményvezető,  

Zagyi Zsoltné intézményvezető-helyettes,   

         Virág Zoltánné, Horváth Andrea,   

 Dorgainé Tóth Ibolya, Baráthné Juhos  

          Emese, Laczkóné Szloboda Margit,  

 Csákiné Borbély Mónika, Németh Cintia  

         Batóné Büstyei Andrea 

 

30) Terepgyakorlat:                          2020. május 29. (péntek) 

                                                             Felelős: Baráthné Juhos Emese mk. vezető  

 

31) Pedagógusnap:                           2020. június 5. (péntek) 

                                                         Felelős: dr. Szepesi Nándor  

                                                         intézményvezető, Zagyi Zsoltné  

                                                         intézményvezető-helyettes 

 

32) A Nemzeti Összetartozás Napja június 4-re való megemlékezés 

      2020. június 4. (kedd) 

      Felelős: Jancsovszki Máté 

 

33) Ballagás, tanévzáró:                  2020. június 13. (szombat 9 óra) 

      Felelős: dr Szepesi Nándor  

      intézményvezető, Zagyi Zsoltné  

      intézményvezető-helyettes, 8.oszt.f.  

      Csákiné Borbély Mónika,  

 

 



 

 

34) Osztályozó értekezlet: 2020. június 16. (kedd) 

Felelős: dr. Szepesi Nándor 

intézményvezető, Zagyi Zsoltné 

intézményvezető-helyettes, minden 

nevelő: Virág Zoltánné, Horváth 

Andrea, Dorgainé Tóth Ibolya, Baráthné 

Juhos Emese, Jancsovszki Máté, 

Laczkóné Szloboda Margit, Csákiné 

Borbély Mónika, Németh Cintia, Batóné 

Büstyei Andrea, Holopcev Péter 

Vladimir, Barnáné Csépke Mária, 

Klausz Zoltán, Koncsolné Kiss Ágnes, 

Szárnya Zoltán 

 

35) Bizonyítványok kiosztása  2020. június 17. (szerda) 

      Felelős: dr. Szepesi Nándor  

      intézményvezető, Zagyi Zsoltné  

      intézményvezető-helyettes, Virág  

      Zoltánné, Dorgainé Tóth  Ibolya, Baráthné 

      Juhos Emese, Laczkóné Szloboda Margit,  

      Csákiné Borbély Mónika 

 

36) Tanévzáró értekezlet                  2020. június 19. (péntek) 

                                                         Felelős: dr. Szepesi Nándor intézményvezető 

 

37) Év végi beszámolók leadása       2020. június 30. (kedd) 

  Felelős: dr. Szepesi Nándor 

intézményvezető, Zagyi Zsoltné 

intézményvezető-helyettes, minden nevelő 

Virág Zoltánné, Horváth Andrea, Dorgainé 

Tóth Ibolya, Baráthné Juhos Emese, 

Jancsovszki Máté, Laczkóné Szloboda 

Margit, Csákiné Borbély Mónika, Németh 

Cintia, Batóné Büstyei Andrea, Holopcev 

Péter Vladimir, Barnáné Csépke Mária, 

Klausz Zoltán, Koncsolné Kiss Ágnes, 

Szárnya Zoltán 

 

 

 

 



8. Ellenőrzések 

 

Iskola ellenőrzési-értékelési terv 

 
Vezetői ellenőrzés és értékelés egészére vonatkozóan 

 

Vizsgált terület Vizsgálat szempontja Ellenőrzést, értékelést 

végző 

 

Vizsgálati 

pontok, 

gyakorisági idő 

Pedagógiai Program - nevelési és oktatási         

  célok megvalósulása. 

- iskola menedzselése. 

- kapcsolattartás 

- beiskolázás 

 iskolavezetés tanév végén,  

évente 

- helyi tantervek,  

- munkaterv, 

- egyéni tantárgyi    

   programok 

- kerettantervek  

  érvényesülése, 

- Pedagógiai 

Programnak  

   és a NAT-nak való    

   megfelelés 

munkaközösségek évente 

gazdálkodás - törvényes gazdálkodás, 

- költségvetés betartása,     

   pályázati pénzek    

   felhasználása,      

   elszámolás pontossága 

igazgató, 

gazdasági vezető 

naptári év 

végén 

adminisztrációs 

munkatevékenység 

törvényesség, pontosság, 

átláthatóság 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

folyamatos 

munkáltatói feladatok törvényesség a 

személyzeti munkában 

igazgató  félévente 

tanügyi feladatok tanuló nyilvántartás, 

felmentések, 

naplók,  

anyakönyvek, 

bizonyítványok vezetése, 

vizsgajegyzőkönyvek 

vezetése, 

statisztikák pontossága, 

tantárgyfelosztás, 

órarend 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

munkaközösség-

vezetők 

negyedévente 

munkaközösségek 

munkája 

tantárgyak helyzete, 

szakkörök működése, 

versenyek szervezése, 

belső továbbképzések 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

munkaközösség-vezető 

ellenőrzés, 

folyamatos 

értékelés 

félévente 

a nevelő-oktató 

munka körülményei 

szaktantermek rendje, 

dekorációk, 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

évente 

 

 

 

 



Vizsgált terület Vizsgálat szempontja Ellenőrzést, értékelést 

végző 

 

Vizsgálati 

pontok, 

gyakorisági idő 

 

leltározás, 

szabályzatok 

leltárok pontossága, 

munkavédelmi 

tűzvédelmi szabályok 

tűzvédelmi- 

munkavédelmi 

felelősök, 

gazdasági ügyintéző, 

osztályfőnökök 

 

 

iskolaépület és 

berendezései,  

bútorzat 

 

az oktatás-nevelés 

feltételeinek  

számbavétele 

 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

évente 

 

A közalkalmazottakra vonatkozóan 

 

Vizsgált terület Vizsgálat szempontja Ellenőrzést, értékelést 

végző 

 

Vizsgálati 

pontok, 

gyakorisági idő 

igazgató-helyettes 

munkája 

munkaköri leírásnak 

megfelelő minőségi 

munka végzése 

 

igazgató folyamatos 

pedagógusok 

munkája 

munkaköri leírásnak 

megfelelő minőségi 

munka végzése 

 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

folyamatos 

technikai dolgozók 

munkája 

munkaköri leírásnak 

megfelelő minőségi 

munka végzése 

 

igazgató, 

igazgatóhelyettes 

folyamatos 

 
A 2018/2019. tanévben a vezetői ellenőrzés a következő területeket érintette: 

 tanügyigazgatás 

 intézményi dokumentumok 

 gazdálkodás 

 munkaközösségek munkája 

 leltározás 

 tárgyi feltételek 

 munkaköri leírások 

 

A vizsgált területeket rendben találtam, a tanügyigazgatás és egyéb adminisztrációs 

tevékenységnél a precizitásra hívtam fel a figyelmet (hibák javítása). 

 

 

 

 

 



9. A munkaterv elfogadása 

 

A Szülői Munkaközösség a Legyesbényei Általános Iskola 2019/2020-as 

tanévi munkatervét véleményezte és elfogadta: 

 

Legyesbénye, 2019. augusztus 29. 

 

        Fazekas Jánosné 

 

 

A Diákönkormányzat a Legyesbényei Általános Iskola 2019/2020-as tanévi 

munkatervét véleményezte és elfogadta: 

 

Legyesbénye, 2019. augusztus 29. 

 

        Herman Virág   

        

 

A tantestület a Legyesbényei Általános Iskola 2019/2020-as tanévi 

munkatervét a 2019. augusztus 30-i értekezletén elfogadta: 

 

 

        dr. Szepesi Nándor 

          intézményvezető 

         

10. Mellékletek 

 - Munkaközösségek munkatervei 

 - Diákönkormányzati munkaterv 

 - Gyermekvédelmi munkaterv 

 - Ökoiskolai munkaterv 

 - Védőnői munkaterv 

          - Éves Önértékelési Terv 

 

Legyesbénye, 2019. augusztus 30. 

 

 

 

        dr. Szepesi Nándor 

          intézményvezető 

 

 

 

 



Mellékletek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


