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A 2019/2020-as tanév 

 

MUNKATERVE 

A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: 

Törvények: 

A működésre vonatkozó törvények, rendeletek:  

 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről  

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

intézmények névhasználatáról  

 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 

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

tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról  

33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény-

nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról. 

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

 Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-

kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról 

 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásá-

ról  

 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról  

 2017. évi LXX. tv. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosítá-

sáról  

A vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az iskola belső szabályzatainak megismerése és betartá-

sa minden intézményi dolgozó számára kötelező. A működés belső feltételeit biztosító szabályzataink 

a tanév során folyamatosan rendelkezésre álltak.  
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1. Személyi feltételek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pedagógusok közvetlen feladatai, megbízások 

 

tagintézmény vezető Mester Gabriella 

iskolatitkár Kristófné Dudás Zsuzsanna 

osztályfőnök 6 fő 

alsós munkaközösség vezető Urbán Gabriella 

felsős munkaközösség vezető Fülöpné Asztalos Mónika 

diákönkormányzat vezető Szűcs Tamás 

gyermek és ifjúságvédelem minden osztályfőnök 

egészségvédelem Palkovics Beáta védőnő 

mérés-értékelés Mester Gabriella 

pályaválasztási felelős Oravecz Éva 

tankönyvfelelős Kristófné Dudás Zsuzsanna 

diákigazolvány Kristófné Dudás Zsuzsanna 

tanuló balesetbiztosítás Kristófné Dudás Zsuzsanna 

munkavédelmi felelős Rácz Milán 

tűzvédelmi felelős Szilágyi Szilárd 

kihelyezett könyvtár Kristófné Dudás Zsuzsanna 

dekoráció munkaközösség vezető beosztása szerint 

 

Szakleltárak felelősei: 

 Litke 

Pedagógus 12 

Betöltetlen állás  0 

Óraadó pedagógus 1 (ebből nyugdíjas: 1) 

Félállású pedagógus 0 

Áttanító pedagógus 1 

Iskolatitkár 1 

Karbantartó 1 

Takarító 2 

Portás 1 

Alsó tagozat Bótáné Varga Krisztina 

Magyar  Rózsa Kinga 

Történelem Szűcs Tamás 

Idegen nyelv Fülöpné Asztalos Mónika 

Matematika Mester Gabriella 

Ének - zene  Rózsa Kinga 
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Minősítés 
 

A 326/2013. (VIII. 30) Kormányrendelet alapján: Pedagógus II. fokozatra jelentkezett: Szűcs Tamás 

 

 

Intézményünk szakmai munkaközösségei: 

 

MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ 

Alsó tagozat Urbán Gabriella 

Felső tagozat Fülöpné Asztalos Mónika 

 

 

 

 

2. Tárgyi feltételek 
 

 

Változás az oktatás tárgyi feltételeiben a nyár folyamán: 

Kötelezően felújításra, festésre kerültek: mellékhelyiségek, folyosók. Javításra, cserére kerültek azon 

eszközök, melyek balesetveszélyessé, használhatatlanná váltak. 

Eszközellátottságunk megfelelő. 

 

Tantermek száma: 

 

- 7 osztályterem  

- 1 szaktanterem (informatika)  

- 1 természettudományi előadó 

- 1 tornaszoba 

- 2 szertár 

 

 

 

 

Fizika Sándor Tamás 

Kémia Sándor Tamás 

Földrajz Mester Gabriella 

Biológia Fülöpné A. Mónika 

Rajz Demeter Hilda 

Testnevelés Mátrai István 

Informatika/számítástechnika Kristófné D Zsuzsanna 

Technika - háztartástan Sándor Tamás 
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3. Tanulólétszám alakulása a 2019/2020-as tanévben 

 

 
 

 
Délutáni foglalkozás: 1. csoport 1-4. osztály                20 fő  

                                   2. csoport 5-8. osztály                18 fő 

SNI-s tanulók 

1.  6. osztály enyhén értelmi fogyatékos 1 fő (2 főnek számít) 

2.  7. osztály enyhén értelmi fogyatékos és gyengénlátó  1 fő (3 főnek számít) 

3. 8. osztály enyhén értelmi fogyatékos 1 fő (2 főnek számít) 

 

BTM-es tanulók 

1. 3. osztály magatartási, tanulási, beilleszkedési nehézség 2 fő 

2. 4. osztály magatartási, tanulási, beilleszkedési nehézség 1 fő 

3. 5. osztály magatartási, tanulási, beilleszkedési nehézség 1 fő 

4. 6. osztály magatartási, tanulási, beilleszkedési nehézség 1 fő 

 

4. A tanév kiemelt feladatai 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül az idei tanévben kiemelten ke-

zeljük: 

 Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása       

 A szövegértés fejlesztése tanórákon és tanórán kívül.  Az olvasási és írástechnika folyamatos 

fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása. 

 A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztése. Beszédfejlesztés: a helyes, 

kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés.  

Ö Etn.   SNI BTMN Ö   Etn.     SNI    Ö   Etn. Ö Etn. Ö Etn Ö It HH HHH gyvk

1.oszt. 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 10

2. oszt. 7 6 0 0 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 6 1 7

3. oszt. 12 10 0 2 8 7 2 1 1 1 1 1 0 0 7 3 11

4. oszt 9 9 0 1 3 3 4 4 2 2 0 0 0 0 9 0 9

5. oszt. 13 13 0 1 10 10 3 3 0 0 0 0 1 0 8 4 12

6. oszt. 13 10 1 1 8 6 5 4 0 0 0 0 1 0 10 3 13

7. oszt. 12 11 1 0 6 6 6 5 0 0 0 0 0 0 11 1 12

8. oszt. 11 11 1 0 10 10 1 1 0 0 0 0 1 0 7 3 10

92% 3% 5% 68% 95% 28% 83% 3% 100% 1% 100% 3,00% 0% 74% 21% 97,00%

3 3 0 64

Magántanulók Hátrányos helyzet gyermekvédel

mi kedvezmény

18 84

Mihálygerge

1 1

2019.09.01.

2019/2020. TANÉV

Össz: 59 56

osztály Litke

3 487

Egyházasgerg

e

3

Ipolytarnóc

24 2080
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 A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség te-

remtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre.   

 Az integrált oktatás az oktatásügy reformjának része. A pedagógusok továbbképzésének irá-

nya a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás, oktatásuk, nevelésük hatékonyabb 

módszertani eljárásainak megismerése és gyakorlatban való alkalmazása. Integrációs terv ki-

dolgozása az egyenlő bánásmód elvének sokoldalú érvényesítésével. IPR, iskola-óvoda átme-

net, középiskolai átmenet munkacsoport működtetése. 

 az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása. 

 A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése, megbecsü-

lése, védelme. Szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet megismertetése, megóvása, ér-

tékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában.  

 A tanulók szabadidős tevékenységének értelmes eltöltésére szoktatás. 

 Kiemelt nevelési feladat a verbális és fizikai erőszak visszaszorítása, meg-

előzése.  

 
A célok, feladatok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek: 

Tevékenység  Felelős  Határidő  Ellenőrzi  Indikátor  

A tanulók személyiségének sokoldalú meg-

ismerésével a foglalkozási tervek elkészítése, 

a fejlesztés irányainak és feladatainak megha-

tározása. A rendszeres információcsere bizto-

sítása az osztályban tanító nevelőkkel és a 

szülőkkel, a fejlesztő pedagógussal és a logo-

pédussal.  

Osztályfőnök  aláírásra 

szept. 20.  

mk. vezetők,  

tagint.vez. 

óralátogatás 

dokumentum-

ellenőrzés 

A szülőkkel való közvetlen kapcsolattartás nevelőtestület folyamatos mk. vezető feljegyzések, 

beszámolók 

Munkatervek elkészítése az elfogadott iskolai 

munkaterv figyelembe vételével 

Mk. vezetők szeptember 

10. 

 

tagint.vez dokumentum-

ellenőrzés 

A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanu-

lók életkörülményeit felülvizsgálva a nyilván-

tartások pontosítása. A halmozottan hátrá-

nyos tanulókkal való foglalkozás tervezése és 

kedvezményeik nyilvántartása. A halmozot-

tan hátrányos tanulók iskolai tevékenységé-

nek naprakész ismerete. Az integrációs tevé-

kenység figyelemmel kísérése. 

Osztályfőnök szeptember 

20. 

tagint.vez. dokumentum-

ellenőrzés, 

beszámoltatás 

Az első osztályos tanulók értékelése az isko-

lai tapasztalatok alapján. 

alsó tag. mk. folyamatos tagint.vez. tájékozódás 

Az 5. osztályok tanulmányi és közösségi 

helyzetét (a volt 4. osztályos ofők részvételé-

vel) az osztályban tanítók értékelik. A mate-

matika, magyar év eleji felmérésének össze-

hasonlítása. A 4. osztályos ofő pedagógiai 

jellemzéssel átadják osztályukat. Kitérnek a 

módszertani tapasztalatok átadására, a köve-

telményrendszer harmonizálása céljából. 

a volt 4. évfo-

lyam ofő + 5. 

osztályos ofő, 

szaktanárok 

októberi 

munkaérte-

kezleten 

tagint.vez., 

mk.vezetők 

dokumentum-

ellenőrzés 

A tanulók ellenőrzése, értékelése. A szóbeli 

és írásbeli feleletek arányára, az osztályzatok 

mögötti tudás fedezetére, a megfelelő számú 

érdemjegy kiadására különösen a felső tago-

zaton kell jobban figyelni a kevés óraszámú 

nevelőtestület mk. munka-

tervben fog-

laltak szerint 

munkaközös 

ségvezetők 

dokumentum-

ellenőrzés 
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5. Mérések 

 
a.) A 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 10.§ (6) alapján 2019. október 11-ig felmérik azon első 

évfolyamos tanulóik körét, akiknél az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támo-

gatni, s az osztálytanító indokoltnak látja a DIFER alkalmazását. 

tantárgyak vonatkozásában.   

A kiemelkedő teljesítményt elérő tanulók 

közösség előtti méltó elismerése, jutalmazása.  

nevelőtestület folyamatos tagint.vez. tájékozódás 

Az iskola tanulóinak tájékoztatása, informá-

ciócseréje az iskolai életről iskolagyűlés kere-

tében.  

nev.test. 

 

iskolagyűlés 

 

tagint.vez. beszámoltatás 

A diákjogok és kötelességek iskolai érvénye-

sülését, a diákok iskolai életről kialakított 

véleményét, javaslatait folyamatosan, a pa-

naszkezelési eljárás alkalmazásával hallgat-

juk meg és kezeljük.  

 

DÖK  

folyamatos tagint.vez. beszámoltatás 

A tanulók kellemes közérzetét a tantermek, 

folyosók, iskolai környezet virágosításával, 

ízléses dekorálásával kívánjuk biztosítani. 

nevelőtestület folyamatos mk.vezetők tájékozódás 

Az iskolai faliújságok aktuális témák szerinti 

dekorálása. Az alsó és felső tagozatos mkv. 

beosztása szerint.  

Az osztályfaliújságok rendszeres dekorációja 

az évfordulókhoz kötődik, illetve az osztály 

életével kapcsolatos  

osztályközös-

ségek, ofők, 

folyamatos mk.vezetők bejárás 

A testnevelés tantárgy kiemelt feladata a 

mindennapos testnevelés megvalósítása, 

megszervezése.  

testnevelő ta-

nár, alsós taní-

tók 

folyamatos tag.int.vez. beszámoltatás 

A kulturális rendezvények, könyvtár látogatá-

sával, az ismeretek iskolán kívüli bővítése 

 

tanítók, szak-

tanárok,  

folyamatos mk.vezetők beszámoló 

A közösségek erősítését szolgálják a tanul-

mányi kirándulások. A kirándulási program 

az éves munkaterv része 

osztályfőnök október 1. mk.vezetők dokumentum-

ellenőrzés 

A nevelőtestület közös továbbképzése  tagintézményv

ezető,  

 tagint.vez. tájékozódás 

Tanári ügyelet megszervezése mkv. vezetők szeptember 

10. 

mk.vezetők beszámoltatás 

Az óvodákkal való kapcsolattartás megszer-

vezése 

alsó tagozatos 

mk.  

folyamatos tag.int.vez. beszámoltatás 

A nyolcadik osztályos szülők és tanulók fo-

lyamatos tájékoztatása a középiskolai beisko-

lázással kapcsolatban. 

pályaválasztási 

felelős + felsős 

mk.vez. 

a tanév első 

féléve 

tagint.vez., 

8.oszt. of. 

beszámoltatás 

Drogprevenciós felvilágosító, megelőző 

munka 

  of-kök 

  + védőnő 

folyamatos tag.int.vez. beszámoltatás 

Ebédelési rend áttekintése  mkv. szept. 10. mk.vezetők beszámoltatás 

Tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat. testnevelést 

tanító kollé-

gák. 

2020. április tag.int.vez. dokumentum-

ellenőrzés 

Papírgyűjtési akció mk.vezetők  őszi mk.vezetők tájékozódás 
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 Az igazgatónak 2019. október 25-ig kell jelenteni az érintett tanulók létszámát  

 A vizsgálatok elvégzésének határideje: 2019. november 29-ig 

Felelős: tagintézmény vezető, 1. oszt. tanító 

Határidő: 2019. október 25. illetve 2019. november 29. 

 b.) A rendelet értelmében 2020. május 27-én országos mérés, értékelés keretében kell megvizs-

gálni az alapkészségek meglétét (olvasás-szövegértés, matematikai eszköztudás) 6. és 8. évfo-

lyamon./ Kompetencia-mérés/ 

Felelős: tagintézmény vezető, mérési koordinátor 

Határidő: a 2019/2020-as tanév folyamán az értesítésnek megfelelően 

Intézkedési terv készítése a mérések eredménye tükrében: 2020. március 31-ig 

c.) A 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szerint a 8. osztályos tanulók felvételi 

eljárásának lebonyolítása, ütemezése. 

  Felelős: Rácz Milán osztályfőnök 

  d.)    A rendelet értelmében az  iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet 

első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli ide-

gen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket 

a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2020. május 20-án végzik el a Hivatal ál-

tal az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése 

alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A mé-

réshez szükséges adatokat az érintett iskolák a Hivatal részére 2019. november 22-ig, az el-

végzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2020. június 10-ig küldik meg, a Hi-

vatal által meghatározott módon.  

   Felelős: angol nyelvet tanítók 

  Határidő: 2020. június 10. 

e.) A 2019/2020. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés kereté-

ben a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak a nappali rend-

szerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2020. január 8. és 2020. április 24. kö-

zött kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2020. május 29-ig töltik fel 

a NETFIT rendszerbe.  

Felelősök: Mátrai István, Rácz Milán 

Határidő: 2020. január 8 – május 29. 

e.) A szaktanárok, tanítók minden évfolyamon bemenő (szeptember) és kimenő (május) méré-

seket végeznek:  

 matematikából, 

 magyar nyelv és irodalom 

Cél: a mérési eredmények összehasonlítása, az egyéni fejlődés mértékének meghatározása. 

Az előző tanévben értékelt és összehasonlított mérési eredmények alapján a tantestület az alábbi terü-

letek hangsúlyos fejlesztését jelölte ki a 2019/2020-as tanévben: 

 Matematika: 

- számolási készség 

- összefüggés felismerő képesség 

- rendszerező képesség 

- kombinatorikus gondolkodás 

- elemző, problémamegoldó képesség 
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- térszemlélet, megfigyelő képesség 

- logikus gondolkodás 

 Magyar nyelv és irodalom: 

- hangos olvasás készsége 

- szövegértési képesség 

- lényegkiemelés, adatkeresés 

- a levélírás formai sajátosságai 

- az ABC ismerete 

- a szófajok biztonságos felismerése 

- a helyesírási készség 

- a helyesírási alapelvek 

Felelős: munkaközösség vezetők, minden nevelő 

Határidő: 2019. szeptember 30. (de legkésőbb október első hete) 

2020. június 15. 

Beszámoló a tanévzáró értekezleten. 

A témahetek megszervezése  

A témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:  

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2-6. között, 

b) Digitális Témahét 2020. március 23-27. között, 

c) Fenntarthatósági Témahét 2020. április 20-24. között. Az oktatási intézmény a munkatervében 

meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben 

előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervez-

heti.  

A projektekhez iskolánk osztályai is csatlakoznak a következőképpen: 

Tagintézmény: fenntarthatósági témahét 

 

6. Tagintézmény-, munkaközösségi-vezetői ellenőrzés 

 

1.  Az ellenőrzés formái: 
 

 Óralátogatás 

 Tanórán kívüli tevékenység 

 Beszámoltatás 

 Óramegbeszélés 

 Értékelés 

 

2.  Ellenőrzésre jogosultak köre 
  

Tagintézmény-vezető, az iskolai munkaközösség-vezetői 

 

 

3.  A belső ellenőrzés területei  

 



9 

 

 Pedagógia      

 Tanügyigazgatás 

 Munkáltatói feladatok 

 Gazdálkodás                

 PR tevékenység 

 Egyéb 

 

I. Pedagógia 
 

Tanórához    és    szabadidős    tevékenységhez                           Egyéb                                                                      

kapcsolódó.     

 

 óralátogatás   különböző   céllal (pályakezdő,                         gyermekvédelem     

   új kolléga; tantárgygondozás, aktivitásmérés)                         továbbtanulás 

 dokumentumok ellenőrzése                                                      beiskolázás               

    (tanmenet)                                                                               ügyeleti rendszer 

  taneszköz,    tankönyv     kiválasztása     és                            házirend 

    felhasználása, gazdaságossága                                                a tanítás nélküli munkanapok                                                                                                                            

 rendezvények, ünnepségek                                                        felhasználása 

 délutáni foglalkozások, szakkör,                                              továbbképzésen való részvétel 

   korrepetálás, verseny                                                                 ellenőrzése 
 

 

 

Iskolán kívüli tevékenységek és                                            Pedagógiai    attitűdök, 

kapcsolatrendszerek                                                              módszerek,     eljárások    

 

 tábor                                                                                szociális érzékenység       

 kirándulás                                                                        empátia 

 DÖK                                                                                bánásmód 

 SZMK                                                                              pozitív értékelés 

 fogadóórák, szülői értekezletek 

 

II. Tanügyigazgatás 
 

 e-naplók, anyakönyvek 

 ellenőrzők, tájékoztató füzetek, házi feladat és dolgozatfüzetek 

 statisztika (étkezés, hh, hhh) 

 tantárgyfelosztás, órarend 

 mulasztások pontos jelölése, összesítése hetente, majd havonta és félévente 

 beiratkozás 

 beiskolázás 

 vizsgák megszervezése 

 tanév rendje 

 

III. Munkáltatói feladatok 
 

 munkaidő pontos betartása 

 technikai dolgozók munkavégzése 

 pályakezdő kollégák 

 új kolléga 

 



10 

 

IV. Gazdálkodás 
 

 beszerzések (tanévzáró értekezlet, tanévnyitó értekezlet) 

 eszközök nyilvántartása és karbantartása, pótlása, állaga 

 szakleltárak  

 karbantartás (augusztus, folyamatos) 

 biztonságtechnikai előírások betartása (augusztus, folyamatos) 

 

V. PR-tevékenység 

  
 kapcsolattartás más intézményekkel, szervezetekkel, alapítványokkal  

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

 pályázatokon való részvétel, ennek eredményessége (félévi, év végi értekezlet, folyamatos) 

 

VI. 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 

munkaterv alapján)    

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

 

 

A pedagógiai munka éves belső ellenőrzési terve I. 

 

Az ellenőrzés 

területei                                         

IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Tantermek, 

folyosók deko-

rálása       

mkv, 

tagint.v. 
     mkv. 

 
  mkv, 

 

Tanmenetek tag.int.vez          
Munkatervek        tag.int.vez         
Leltár (tanesz-

köz, helyisé-

gek)                              

    

mk.vezetők 

    tag.int.vez 

 
 

tag.int. 

vez 

Naplók (hal-

adási és osztá-

lyozási rész)                  

tag.int.vez 

 
  mk.vezetők 

 
  mk. 

vez. 

  tag.int. 

vez 

Ellenőrzők      of. mkv. 

    of. 
 mkv. 

      of. 
 tag.int. 

vez. 
mkv 

of. 
 mkv. 

    of. 
 

Anyakönyvek, 

bizonyítványok                            
tag.int. 

vez. 
        tag.int. 

vez. 

Füzetek, dolgo-

zatfüzetek ve-

zetése, javítása                             

 mkv.   mkv. 

 
   mkv. 

 
 

Taneszközök, 

tankönyvek 

kiválasztása   

     tank.fel. 

mkv. 
    

Óralátogatások     folyamatos                  tag.int.vez. mk.v.   

                        

Napközis fog-

lalkozások, 

 mk.v.   tag. 

int. 

   mk.v.  
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tanulószoba vez. 
Szakkörök, 

korrepetálás                                       
mk.v.    mk.v.    tagint.vez  

Pályakezdő 

pedagógusok                                   
tagint.vez.    tag. 

int. 

vez. 

  tag. 

int- 

vez. 

  

Új kollégák                                                      tagint. 

vez. 

 

   tag 

int. 

vez. 

  tagint. 

vez. 

 

  

DÖK program                                   tag. 

int. vez. 
      mk. 

vez. 
  

Az ellenőrzés 

területei                                         

IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Gyermekvé-

delmi munka                                                        
  

mk.vez

. 

of.   of. tag. 

int. 

vez. 

of. tag. 

int. 

vez. 

 

Szülői értekez-

let, fogadóóra                               
tag. 

int. 

vez. 

 tag. 

int. 

vez. 

  tag. 

int. 

vez. 

  of  

A munkaközös-

ségi tervekben 

szereplő felada-

tok megvalósu-

lása 

    tagint.ve

z 
    tagint.ve

z 

Mérések szer-

vezése                                                                                                          
   méré-

si 

kord. 

    méré-

si 

kord. 

 

Beiskolázás  

(nyílt nap, be-

iratkozás)                                                                                                                     

  tag.int

. vez 
 tagi.nt. 

vez 

 

  tag.int

. vez 
  

Továbbtanulá-

sok előkészítése                            
 

8.of 
    

8.of 
     

8.of 
Pályázatokon 

való részvétel                               
 

tag.int

. 

vez. 

        

tag.int

. 

vez. 

 

Rendezvények, 

ünnepek 
 

mkv. 
 

mkv. 
  

mkv. 
  

mkv. 
. 

mkv. 
  tag.int. 

vez 

8.of 
Versenyek        tag.int. 

vez. 
    mkv. mkv   

Ügyeleti rend                                                     mkv. 

 
Folyamatos mkv

. 

tag.int

. 

vez. 

  tag.int. 

vez 
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A pedagógiai munka éves belső ellenőrzési terve II. 



 

                                    

 

7. Tanév rendje: 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet alapján 

 

Kezdő nap: 2019. szeptember 2.  

 

Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. 

   Tényleges tanítási napok száma: 180 nap. 

 

Első félév: A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart.  

Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért 

tanulmányi eredményekről. 

 

Szünetek: 

 

Őszi szünet: Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő). 

 

Téli szünet: A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő). 

 

Tavaszi szünet: A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet 

utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda). 

 

A munkanap áthelyezés:  

 

A korábbi tanévekhez hasonlóan a tanév rendje rendelet tartalmazza azt a szabályt, miszerint a jogszabály 

által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézmények-

ben is alkalmazni kell. A 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet szerint: 

 

2. § A 2019. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől 

való eltéréssel járó - munkarend a következő: 

a) augusztus 10., szombat munkanap - augusztus 19., hétfő pihenőnap 

b) december 7., szombat munkanap - december 24., kedd pihenőnap 

c) december 14., szombat munkanap - december 27., péntek pihenőnap 

 

Tanítás nélküli munkanapok: /6 nap terhére/ 

  

 DÖK 

 Nevelőtestületi értekezlet 

 Nevelőtestületi értekezlet 

 Őszi túra 

 Tavaszi túra 

 Pályaorientációs nap 

 

A fent leírtakon kívül a tanítási időben az iskolán kívüli pályaválasztási programokon való tanulói részvé-

tel támogatása érdekében tervezett jogszabály módosítás értelmében, a 7-8. évfolyamos tanulók tanéven-

ként 2-2 tanítási napot pályaválasztási, továbbtanulási célú iskolán kívüli programokon, rendezvényeken 

tölthetnek, és az ezeken történő igazolt részvételt igazolt hiányzásnak kell tekinteniük az intézményeknek. 

 

 



 

Tankötelesek beíratása: 2020. április 1-április 30 
 

Felvételi jelentkezések: 

 

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet alapján 
 

8. Egyéb foglalkozások 

Szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások: 

 
Szakkör megnevezése Szakkör vezetője 

Íjász szakkör Mester Gabriella 

Média-informatika szakkör Szűcs Tamás 

Önvédelmi szakkör Sándor Tamás 

Röplabda szakkör Mátrai István 

Sakk szakkör Mátrai István 

  

 

 

Hibó Tamás Művészeti Iskola 

 

Képzőművészet:                     Litke                Pálkovács Margit        kedd 13.45-től  14 fő 

Báb                                          Litke                Hakkel Béláné         kedd 13.45-tól 14 fő 

 

Hittan 

 

Katolikus egyház 

 

1-8 osztály                                                                  Tóth Péter 

 

HIT gyülekezet 

 

1-8 osztály                                                                    Iselstöger Gábor 
 

Etika/Hit és erkölcstan  

 

 

Litke 
1.  

osztály 

2.  

osztály 

3.  

osztály 

4.  

osztály 

5.  

osztály 

6.  

osztály 

7.  

osztály 

8.  

osztály 
Összesen 

Etika 2 1 1 0 0 2 6 

Katolikus 

Egyház 

12 15 9 12 12 9 69 

Hit Gyüle-

kezet 

3 4 2 1 0 0 10 

Magántanulói=egyéni munkarend jogviszony (osztályozó vizsga etika tárgyból) 3 

 



 

9. Tanulmányi és egyéb versenyek 

Szervezésében fontos, hogy a tanulók vállalják a megmérettetést, tanuljanak meg sportszerűen versenyez-

ni, elismerni mások eredményeit, öntevékeny munkával gyarapítani ismereteiket.  

Az alábbi helyi, területi és országos versenyekre készítjük fel tanítványainkat: 

 

 

Litke Verseny Évfolyam Felelős 

A
ls

ó
s 

m
u

n
k

a
k

ö
zö

ss
ég

 Fogászati hónap-vetélkedő  1-4 Urbán Gabriella 

Szavalóverseny 1-4 of 

Levelezős versenyek 1-4 of, mkv 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Litke 

 

Litke 
Tantárgy Verseny 

Évfo-

lyam 
Felelős 

 

fe
ls

ő
s 

m
u

n
k

a
k

ö
zö

ss
ég

 

Testnevelés Röplabda bajnokság 5-8 Mátrai István 

Rajz Rajzverseny – „Tél” 1-8 Demeter Hilda 

Logika-matematika Keresztrejtvény-fejtő verseny 5-8 Mester G., Urbán G. 

Természettudomány 

 

Kincskereső verseny 

 
5-8 

Mester G, Fülöpné A.M. 

pnéA. 

Irodalom Költészet napja  

vers és szavaló verseny 

   5-8 Rózsa Kinga 

Matematika Sakk-verseny    5-8 Mester Gabriella 

Testnevelés Tavaszi focibajnokság 5-8 Rácz Milán 

Testnevelés Íjász-kupa 5-8 Mester Gabriella 

Matematika Fejszámoló-verseny 5-8 Mester Gabriella 

    

    

 

 

 



 

10. Külső és belső kapcsolattartás 

A rendszeres kapcsolattartás formái: 

– Szülői értekezlet: szeptember, február, május 

– Fogadóórák: november, január, április 

– Szülők közössége: Tájékoztatás az iskola oktatási-nevelési munkájáról, az iskolai működés feltét-

eleiről, az előző tanév eredményeiről. 

Felelős:  tagintézmény vezető október hónapban       

A szülők véleményének, javaslatának figyelembe vétele minden törvény által előírt esetben. 

– Fenntartó: tájékoztatás az iskolai eseményekről, munkáról, működésről, eredményekről 

– Egyéb külső kapcsolatok: Alkalomszerű találkozások, megbeszélések 

Felelős: tag.int.vez., DÖK, osztályfőnökök 

 

Tájékoztatás 

A szülők tájékoztatására nagy figyelmet fordítunk. Biztosítjuk, hogy a szülők minden olyan tervről, in-

tézkedésről tudomást szerezzenek, amely gyermekük iskolai életében fontos, illetve anyagi vonatkozás-

ban érinti őket. Az iskolai dokumentumok Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, a Pedagógiai 

Program, a honlapon olvasható dokumentumok. Iskolai életünkről folyamatosan tájékozódhatnak a szülők 

az iskola honlapján. 

Felelős: minden pedagógus 

 

11. Ünnepek, programok, rendezvények 

Értekezleteink a feladatok megbeszélését, a problémák tisztázását, a munka értékelését, a kölcsönös tá-

jékoztatást és továbbképzést szolgálják. Az értekezletek időpontját a Munkaterv mellékleteként az Ese-

ménynaptár tartalmazza. 

 

NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK 
Felelős 

Alakuló értekezlet Tanévet előkészítő szervezési felada-

tok megbeszélése, munkatervi kérdé-

sek. A tanév rendjének ismertetése. 

2019. augusz-

tus 24. 8 óra 

tagintézmény-vezető 

Tanévnyitó  

értekezlet 

- a 2019/2020-as tanév feladatai,  

a munkaterv megbeszélése. 

2019. szeptem-

ber 02. 

tagintézmény-vezető 

Félévi értekezlet 

 

a tanulmányi- magatartás és szorgalmi 

helyzet elemzése, értékelése 

- a 8. osztályosok beiskolázási tapasz-

talatai - pályaválasztási felelős-  

- a hátrányos helyzetű és veszélyezte-

tett tanulóink helyzete, az integrációs 

2020. február 5. 

14. óra 

tagintézmény-vezető 



 

és képesség kibontakoztató tevékeny-

ségek  

Tanévzáró értekez-

let 

A 2019/2020-as tanév értékelése, 

elemzése, beszámolók. 

2020. június 22 

8 óra 

tagintézmény-vezető  

 

 

 

   

 

NEVELÉSI ÉRTEKEZLETEK 

 

Őszi Drogok az iskolában 

Tanulóink egészségvédelme 

2019. október 

24 

tagintézmény-vezető 

Tavaszi  lemorzsolódás elemzése, megakadá-

lyozása 

2020. április 9 tagintézmény-vezető  

 

KONFERENCIÁK 
 

Osztályozó  

 

Tanulmányi, magatartási munka érté-

kelése 

január  tagintézmény-vezető 

június 

 

MUNKAÉRTEKEZLETEK 

 

Tantestületi érte-

kezlet 

aktuális feladatok megbeszélése és az 

eltelt időszak értékelése  

havonta  

első héten 

tagintézmény-vezető 

Munkaközösségi 

megbeszélések 

aktuális feladatok megbeszélése, dön-

tések előkészítése a munkatervben 

foglaltak alapján 

alkalmanként  munkaközösségi- ve-

zetők 

 

SZAKMAI NAPOK 

 

Tantestület  Nógrádi Pedagógiai Napok augusztus 27 tagintézmény-vezető 



 

 

 

Nyílt tanítási nap: 2019.10.02. 

 

 

 

 

 

 

Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények 
 

Tanévnyitó ünnepély 2019. szeptember 2 

8 órakor   

 

Urbán Gabriella 

Megemlékezés az aradi vérta-

núkról  

2019. október 7.  5.o. 

Oravecz Éva 

Október 23. emlékére megemlé-

kezés az 1956-os forradalomról 

2019. október 22. 7.o 

Rózsa Kinga 

Mikulás 2019. december 6. Osztályfőnökök 

Karácsony 

 

2019. december 20. Urbán Gabriella, Bótáné V. Krisztina. Szűcs 

Tamás, Fülöpné  A. Mónika 

Farsang 2020. február osztályfőnökök 

 

Megemlékezés a kommunista és 

egyéb diktatúrák áldozatairól 

2020. február 24. Rácz Milán 

Megemlékezés az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharcról 

2020. március 13. 6.o 

Demeter Hilda 

Költészet napja - emlékezés az 

iskola névadójáról szavalóver-

seny 

2020. április 10. Rózsa Kinga 

EFOP 3.1.5-Közösségi nap 4. 2020. április 24. mikrocsoport tagok 

A holokauszt áldozatainak napja 2020. április 16. Rácz Milán 

EFOP 3.1.5-Közösségi nap 2. 2020. május 4. mikrocsoport tagok 

„Romajális” 2020. 05.04-05.08 Mátrai István,  Urbán Gabriella, Fülöpné A. 

Mónika 

Madarak és Fák napja – a Föld 

napja 

2020. május 15. munkaközösség vezetők,  Mester Gabriella, 

Fülöpné A. Mónika, alsós nevelők 

Gyereknap 2020. május 29 Osztályfőnökök,  Mester Gabriella, Fülöpné 

A. Mónika, alsós nevelők  

DÖK rendezvények folyamatos DÖK-segítő pedagógus, osztályfőnökök 

Országos mérés idegen nyelvi 

                           kompetencia 

2020. május 20. 

2020. május 27. 

Igazgató, mérési-értékelési koordinátor 

Nemzeti összetartozás napja 2020. június 4. Rácz Milán 

Ballagás 

Tanévzáró ünnepély 
2020. június 15.  

 
Mester Gabriella, Rácz Milán 


