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I. Jogszabályi háttér 

a. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

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

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

intézmények névhasználatáról 

d. 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről  

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

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

f. 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

II. Személyi és tárgyi feltételek a 2018/2019-es tanévben 
 

1. Tanulócsoportok száma összetétele: 

 Tanulói létszám: 405 fő  

 Osztályok száma: 17 

Osztály Képzési forma (szakmacsoport/szakma) Létszám Osztályfőnök 
1.a  nappali rendszerű általános iskolai oktatás - német / vizuális 23 Adorjánné Kónya Gyöngyi 
1.b nappali rendszerű általános iskolai oktatás - angol 22 Bartal Edit 
2.a  nappali rendszerű általános iskolai oktatás - német / vizuális 20 Hőnyiné Jantner Judit 
2.b nappali rendszerű általános iskolai oktatás 

angol/vizuális 
23 Kónya – Benedeczki Erika 

3.a nappali rendszerű általános iskolai oktatás - német / vizuális 25 Sántháné Blatt Szilvia 
3.b nappali rendszerű általános iskolai oktatás - angol 23 Pretzné Varju Erzsébet 
4.a nappali rendszerű általános iskolai oktatás  

nemzetiségi német 
23 Zengrűberné Fetter Szilvia 

4.b nappali rendszerű általános iskolai oktatás - angol 25 Koszorúsné Nepp Ágnes 
5.a nappali rendszerű általános iskolai oktatás- angol/vizuális 27 Juhász Veronika 
5.b nappali rendszerű általános iskolai oktatás- angol/vizuális 27 Farkasné Gungl Rita 
6.a nappali rendszerű általános iskolai oktatás 

nemzetiségi német 
21 Bukta Andrea 

6.b nappali rendszerű általános iskolai oktatás 
angol/vizuális  

27 Kanczler István 

6.c nappali rendszerű általános iskolai oktatás 
angol/vizuális  

24 Horváth Éva 

7.a nappali rendszerű általános iskolai oktatás 
nemzetiségi német / angol 

26 Dr. Vincze Zoltánné 

7.b 
nappali rendszerű általános iskolai oktatás 
angol/vizuális 18 Ványiné Németh Ildikó 

8.a nappali rendszerű általános iskolai oktatás 
nemzetiségi német/angol 

21 Fallerné Krasznavölgyi Eszter 
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8.b 
 

nappali rendszerű általános iskolai oktatás  
angol/vizuális 

20 Szilágyi Istvánné 

Tanulói jogviszonyát külföldi tartózkodása miatt 10 tanuló szünetelteti, a KIR-ben azonban iskolánknál szerepelnek, a 

tényleges tanulólétszámban benne vannak. 1 tanulónk magántanuló (2.a). 

2. Személyi feltételek: 

 Tantestület létszáma: 44 fő  

 Tartósan távol van: 3 fő 

 Nevelési-oktatási munkát segítők létszáma: 1 fő 

 Technikai dolgozók létszáma: 8 fő 

 Adminisztratív feladatokat ellátó dolgozó: 2 fő 

 Közfoglalkoztatott: 0 fő (irodai munka – időszakosan, keretszámtól függően) 

 

3. Felelős személyek a 2018/2019. tanévben  

MUNKAKÖZÖSSÉG MEGNEVEZÉSE MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ 

alsó tagozatos munkaközösség Bartal Edit 

idegen nyelvi munkaközösség Adorjánné Kónya Gyöngyi 

humán munkaközösség Fallerné Krasznavölgyi Eszter 

osztályfőnöki munkaközösség Dr. Vincze Zoltánné 

reál és természetismerettudományos 
munkaközösség – ÖKOSULI  

Szabóné Novák Beáta 

testnevelés munkaközösség Szilágyi Istvánné 

 
MEGNEVEZÉSE FELELŐS(ÖK) 

Diákmozgalmat támogató tanár  Juhász Veronika 

HH nyilvántartás felelőse Farkasné Gungl Rita 
Dobrovics Dalma 

Versenyek felelőse valamennyi szaktanár és tanító 

Tűzvédelemi felelős Müller Ferenc 

 
4. Üzemeltetéssel kapcsolatos dolgok 

a. érintésvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi vizsgálatok, feladatok, próbák ütemezése 

Időpont Feladat 

2018. 08. 30. Érintésvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a dolgozóknak 

2018. 08. 30. Balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a tanulóknak 

2018. 10. 18. Tűzriadó 

2019. 05. 09. Tűzriadó 
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III. A 2018/2019. tanév rendje 
 

1. Tanítási napok, szünetek 

Tanítási napok száma: 181 nap (gimnáziumban 180 nap) 

A szorgalmi idő  

 első tanítási napja: 2018. szeptember 3. (hétfő),  

 utolsó tanítási napja: 2019. június 14. (péntek).  

A szorgalmi idő első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a 

kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért eredményekről.  

Tanítási szünetek  

 Az őszi szünet 2018. október 29-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő). 

 A téli szünet 2018. december 27-től 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. 

december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). 

 A tavaszi szünet 2019. április 19-tól április 24-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 

18.(csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 25. (csütörtök). 

2. Vizsgák  

a. Versenyvizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok) 

IDŐPONT VIZSGA 

2019. 01. 08. írásbeli vizsgák matematika tantárgyból 
2019. 01. 10. írásbeli vizsgák magyar nyelv tantárgyból 
2019. 01. 15. szóbeli vizsgák történelem tantárgyból 

b. magántanuló vizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok) 

IDŐPONT VIZSGA 

2019. 01. 21-25. írásbeli és szóbeli vizsgák valamennyi tantárgyból 
2019. 06. 11-13. írásbeli és szóbeli vizsgák valamennyi tantárgyból 

c. javító, különbözeti, valamint osztályozóvizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok) 

IDŐPONT VIZSGA 

2019. 01. 21-25. 
2019. 06. 11-13. 

osztályozó vizsgák (írásbeli, szóbeli) 

2019. 08. 28 javító vizsgák (írásbeli, szóbeli) 

2019. 08. 28. különbözeti vizsgák (írásbeli, szóbeli) 
3. Mérések 

a. Országos mérések (kompetenciamérés, stb.) 
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Időpont Megnevezés Felelős 
2019. május 22.  OH idegen nyelvi mérés szaktanárok 
2019. május 29  országos kompetenciamérés Juhász Andrea Mária 
 

b. Belső mérések időpontjai 

Időpont Megnevezés Felelős 
2018. szeptember 
2019. február, 
május 

diagnosztizáló mérések 
(szövegértés, nyelvtan, matematika, 
idegen nyelv) 

szaktanárok, szakosok 

2018. 10. 03. 
2018. 11. .23. 

DIFER felmérés 
DIFER vizsgálat 

munkaközösség vezetők, osztálytanítók, 
szaktanárok 

2018. 10.02. hallás- és beszédértés vizsgálat - igény 
szerint 

osztályfőnökök, fejlesztő pedagógus 

2017. szeptember logopédiai vizsgálat – 1. évfolyam logopédus 
2019. 01. 08-15. versenyvizsga szaktanárok 

 
c. egyéb mérési feladatok bemutatása a belső értékelési rend alapján 

 A tantervi követelmények teljesítését mérő témaközi, témazáró dolgozatok évfolyamonkénti bontásban. 
 Az első évfolyamosok belső mérése.  
 Diagnosztikus mérések. 

4. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 

 

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK 

Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanapok száma: általános iskola: 6,  
egy tanítás nélküli munkanap programról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai 
diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra 
használható fel. 
2018. 09. 22. / 10. 12.(esőnap) papírgyűjtés – felső tagozat / őszi túra – alsó tagozat 
2018. 12. 15.  pályaválasztási nap/csapatépítés 
2019. 02. 15.  DÖK nap 
2019. 04. 25. alapítványi bál (február 23.) 
2019. 04. 26. városi ünnepség rendezése (március 15.) 
2019. 06. 14. adminisztrációs nap 

 

 

5. ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉSEK: az iskolában, a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk 

mártírjainak emlékét, példáját őrző, vagy az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb 

emléknapok, megemlékezések időpontját; 

 

IDŐPONT  MEGNEVEZÉS  FELELŐS  

2018. 10. 06. Az aradi vértanúk napja 

Fallerné Krasznavölgyi Eszter 
Tumpek Györgyi 
Laszlóczkiné Füstös Mária 
Ványiné Németh Ildikó 

2019. 02. 23. 
A fasizmus és a kommunista diktatúra 
üldözötteinek emléknapja (faliújság) Tumpek Györgyi 
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2019. 04. 16. Holokauszt emléknap – meghívott előadó 
Tumpek Györgyi 
Ványiné Németh Ildikó 

2019. 06. 04.  A nemzeti összetartozás napja városi rendezvényhez igazodva 
 

6.  a nemzeti ünnepeink, az iskolai ünnepek megünneplésének időpontja 

 

IDŐPONT  MEGNEVEZÉS  FELELŐS  

2018. 10. 20.  1956. évi forradalom és szabadságharc  

Juhász Veronika 
Horváth Éva 
Laszlóczkiné Füstös Mária 
Tumpek Györgyi 
Kanczler István 

2019. 03. 14. 1848-as forradalom és szabadságharc 

Bukta Andrea 
Laszlóczkiné Füstös Mária 
Ványiné Németh Ildikó 
Kanczler István 

 

7. az évi rendes diákközgyűlés ideje az iskolában 

 

2019. 01. 18. DIÁKKÖZGYŰLÉS 

 

 
8. az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 
Időpont Értekezlet megnevezése 
2018. 08. 27. alakuló értekezlet 
2018. 08. 30. tanévnyitó értekezlet 
2018. 08. 31. tagozati értekezletek 
2018. 01. 28. félévi osztályozó értekezlet 
2017. 06. 25. tanév végi osztályozó értekezlet és nevelési értekezlet 
a hónap 1. hétfője / keddje  tagozati értekezlet (alsó/felső) – aktualitásuktól függően 

 
13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet A 2018/2019. tanév rendjéről  

4. § (2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a 
pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás 
céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. 
(3) A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó, az országos kompetenciamérés, a 
nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a NETFIT® rendszer szerinti fizikai 
fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet 
tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. 
 
 

9. Az intézmény sporttevékenységének a tervezése 

 
a. a tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálata. 
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Időpont MEGNEVEZÉS 
2019. 01.09.-04.18. NETFIT MÉRÉS  

b. mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása (R. 141.§) 

A mindennapos testnevelés ebben a tanévben valamennyi évfolyamon tanórai keretek között valósul meg a hét 

minden napján. Az 5-8. évfolyamon a délelőtti tanrendbe 3 tanítási napra tudtuk beilleszteni a testnevelés órát, 2 

további óra kötelező délutáni sportfoglalkozás keretében valósul meg. A délutáni foglalkozás alól felmentést kapnak a 

sportegyesületek által igazolt sportolók, valamint a Tűzvirág Táncegyüttes néptáncosai. Felsős tanulóink zöme részt vesz 

a városi sportegyesületek által szervezett edzéseken, melyek délutáni időpontban vannak, így további iskolai sportkörök 

szervezésére nem nyílik lehetőségünk. A testnevelők óraszámába sem fér bele további órák kiosztása.  

Az alsó tagozatosok számára a magas óraszámok miatt szintén beiktattunk 2 délutáni testnevelés órát, amikor főleg 

sportjátékokkal töltjük ki a tanórát. 

Tehetségpontként kiemelten foglalkozunk a judo sportággal, 1-6. évfolyamon az 5 testnevelés óra egyike judo. 

Szoros együttműködést folytatunk az ASE judo szakosztályával, az utánpótlás neveléséhez is jelentős mértékben 

hozzájárul tagozatunk. Ezen a területen kiemelkedően sok versenyeredménnyel is rendelkezünk. 

 

c. egyéb intézményi sporttevékenységek 

Gyógytestnevelés 

Az iskolaorvos és az iskolavédőnő által kiszűrt tanulók számára szervezett keretek között, - lehetőség szerint a 

testnevelés órák keretében – igyekszünk biztosítani a szakszerű ellátást. Gyógypedagógusunk heti 3 alkalommal tart 

foglalkozásokat az órarendbe illesztve. 

 

10. Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények 

 
Dátum Megnevezés 
2018. 10. 09. pályaválasztási szülői értekezlet 
2018. 12. 15.  pályaválasztási nap 
2019. március 19. nyílt nap (A beiratkozás dátumától függően.) 

 

11. Versenyek, házi versenyek 

a. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott vagy támogatott tanulmányi versenyek 

(3. sz. melléklet a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelethez) 

Verseny megnevezése Felkészítő tanár 
A tantárgyfelosztásban a felkészítésre 

kiosztott órák száma (óra/hét) 
Bátaszéki Matematikaverseny 4. 
évfolyamosoknak és felső 
tagozatosoknak 

REÁL ÉS 
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 
MUNKAKÖZÖSSÉG - 

1 ÓRA 
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Verseny megnevezése Felkészítő tanár 
A tantárgyfelosztásban a felkészítésre 

kiosztott órák száma (óra/hét) 
ÖKOSULI 

Országos Lotz János szövegértési és 
helyesírási verseny 

HUMÁN 
MUNKAKÖZÖSSÉG 

1 ÓRA 

Zrínyi Ilona Országos Matematika 
verseny 4-8. évfolyamosoknak 

REÁL ÉS 
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 
MUNKAKÖZÖSSÉG - 
ÖKOSULI 

1 ÓRA 

Varga Tamás Matematikaverseny  

REÁL ÉS 
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 
MUNKAKÖZÖSSÉG - 
ÖKOSULI 

1 ÓRA 

Curie Matematikaverseny 

REÁL ÉS 
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 
MUNKAKÖZÖSSÉG - 
ÖKOSULI 

1 ÓRA 

Aktuális Országos Rajzpályázatok 
ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG 
TUMPEK GYÖRGYI 

1 ÓRA 

Litterátum Angol és Német 
Versenyek 

IDEGENNYELVI 
MUNKAKÖZÖSSÉG 1 ÓRA 

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 
helyesírási verseny  

HUMÁN 
MUNKAKÖZÖSSÉG 

1 ÓRA 

Sprich deutsch – népismereti verseny – 
felső tagozat 

IDEGENNYELVI 
MUNKAKÖZÖSSÉG 

1 ÓRA 

 

A jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyek, házi versenyek 

Verseny megnevezése Felkészítő tanár 

Könyvtárhasználati verseny Szabados Ágnes 

Lexikonhasználati verseny Alsós munkaközösség 
Akadályverseny – őszi túra Alsós munkaközösség 
Mesemondó verseny az 5. osztályosoknak Humán munkaközösség 
Helyesírási verseny (válogató céllal) az 5-8. 
évfolyamokon 

Humán munkaközösség 

Floorball házibajnokság Testnevelés munkaközösség 

Matematika verseny 4-6. évfolyam Reál és természettudományos 
munkaközösség - ÖKOSULI 

Versenyvizsga magyar, történelem és matematika 
tantárgyból szóban és írásban 

Humán munkaközösség 

Kidobó bajnokság – alsós osztályok Alsós munkaközösség 
Rajzpályázat a Föld Napja alkalmából az ÖKOSULI 
munkaközösség szervezésében 

Reál és természettudományos 
munkaközösség - ÖKOSULI 

Természettudományi vetélkedő – 4. osztály Alsós munkaközösség 
Környezetvédelmi vetélkedő – alsó tagozat Alsós munkaközösség 
„A tanév legjobb helyesírója” verseny – 3-4. osztály Alsós munkaközösség 
Regélő mesemondó verseny – a Pákolitz István Városi 
Könyvtárban 

Humán munkaközösség 
Alsós munkaközösség 

SULI-GURU Tehetséggondozó Tanulmányi Verseny alsó 
tagozatos diákok részére a 2-4. évfolyamon matematika, 
irodalom, nyelvtan, környezetismeret, angol nyelv 

Alsós munkaközösség 
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Verseny megnevezése Felkészítő tanár 
tantárgyakból.  
Mikulás Kupa - városi dzsúdó verseny Testnevelés munkaközösség 
Városi kórustalálkozó Laszlóczkiné Füstös Mária 
Versmondó verseny a Magyar Kultúra Napján a Paksi II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola szervezésében 

Humán munkaközösség 

A Paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium által 
szervezett kultúra napi vetélkedő 

Humán munkaközösség 

„Fuss, ússz, kerékpározz!” városi program Testnevelés munkaközösség 
„Szurkoljunk együtt!” Testnevelés munkaközösség 
Könyvtári vetélkedő Petőfi Sándor: János vitéz című 
művéhez kapcsolódóan 

Humán munkaközösség 

Pákolitz versmondó verseny Alsós munkaközösség 

Jonatán könyvmolyképző- levelezőverseny 5-8. évfolyam 
Reál és természettudományos 

munkaközösség - ÖKOSULI 
Aktuális Országos Rajzpályázatok Alsós munkaközösség 

Megyei Rajzpályázat 2019. 
Alsós munkaközösség 

Tumpek Györgyi 
Városi rajzpályázat – Paks Városi Múzeum (karácsony, 
farsang) 

Alsós munkaközösség 
Tumpek Györgyi 

Városi rajzpályázat – Paksi Képtár Alsós munkaközösség 
Tumpek Györgyi 

Városi rajzpályázat – Tehetséges Paksi Fiatalokért  
Alsós munkaközösség 

Tumpek Györgyi 

Városi rajzpályázat – Föld Napja  
Alsós munkaközösség 

Tumpek Györgyi 

Városi rajzpályázat - Vízmű 
Alsós munkaközösség 

Tumpek Györgyi 

A tantárgyfelosztásban a felkészítésre kiosztott órák száma (óra/hét) 

 Humán munkaközösség - 1 óra 

 Reál és természettudományos munkaközösség – ÖKOSULI – 2 óra 

Diákolimpia 

Verseny megnevezése Felkészítő tanár 
A tantárgyfelosztásban a felkészítésre 

kiosztott órák száma (óra/hét) 

Úszás 
TESTNEVELÉS 
MUNKAKÖZÖSSÉG 

0 ÓRA 

Floorball 
TESTNEVELÉS 
MUNKAKÖZÖSSÉG 

0 ÓRA 

Kosárlabda 
TESTNEVELÉS 
MUNKAKÖZÖSSÉG 0 ÓRA 

Atlétika 
TESTNEVELÉS 
MUNKAKÖZÖSSÉG 

0 ÓRA 

Labdarúgás 
TESTNEVELÉS 
MUNKAKÖZÖSSÉG 

0 ÓRA 
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12. Az iskolai kórus időpontjait (foglalkozás ideje alatt más tanórán kívüli tevékenység a kórustagok számára nem 

folytatható) 

 hétfő 7. óra  

 kedd 6. óra 
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 Érvényes: 2018.09.01-től 

IV. Munkaterv-naptár 
 
AUGUSZTUS 
 

Feladatok Felelős 

augusztus 27. Alakuló értekezlet intézményvezető 

augusztus 28. 
Javítóvizsga 
Tankerületi igazgatói értekezlet 
Tankönyvosztás 

intézményvezető 
helyettes 
intézményvezető 
Könyvtáros, alsó 
tagozatos nevelők 

augusztus 29. 
Megyei tanévnyitó értekezlet 
Munkaközösségi foglalkozások 

intézményvezető 
munkaközösség-vezetők 

augusztus 30. Tanévnyitó értekezlet intézményvezető 
augusztus 31.   
 
SZEPTEMBER Feladatok Felelős 

szeptember 1.   
szeptember 2.   

szeptember 3. 
Tanévnyitó ünnepély 
Sportágválasztó 

intézményvezető 
nevelőtestület 

szeptember 4. 
Diákközgyűlés 
EFOP pályázat - SAJTÓTÁKÉKOZTATÓ 

Juhász Veronika 
intézményvezető 

szeptember 5. Tantermek dekorálása, faliújságok elkészítése alsó-felső nevelők 
szeptember 6.  

 
szeptember 7. Pro Artis hangszerbemutató – 3.-4. évfolyam alsós munkaközösség 
szeptember 8.   
szeptember 9.   

szeptember 10.  
Szakkörök indítása 
Orvosi alkalmassági vizsgálatok  

Intézményvezetés 

szeptember 11.  
Balesetmegelőzési fórum – Városi Rendőrkapitányság 
SZMK 

intézményvezető 

szeptember 12.  
Intézményi Tanács ülése 
Logopédiai szűrés 1.évf. 
„Pont Velem”okos programba való csatlakozás 

intézményvezető 
logopédus 

szeptember 13.  szaktanárok 

szeptember 14. 
Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány pályázat beadása 
Őszi túra / Papírgyűjtés 
1. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP 

osztályfőnökök 
INTÉZMÉNYVEZETÉS 
 

szeptember 15.   
szeptember 16.    

szeptember 17. 

Tanmenetek leadása 
MMR oltás – 6. évfolyam 
Szülői ért. 1-4. évf. 
Uszodai foglalkozások indítása, csoportbontások megszervezése 

osztálytanítók 
 

szeptember 18. Szülői ért. 5-7. évf. osztályfőnökök 
szeptember 19.  Gesztenyegyűjtés megszervezése ig.helyettes 
szeptember 20. Jelentkezés  Városi Képtár foglalkozásaira 
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szeptember 21.   
szeptember 22. VÁROSI MÚZEUM - MEGNYITÓ érdeklődők 
szeptember 23.   

szeptember 24. 
Hepatitis B -. évfolyam 
Határtalanul! – 7. évfolyam 
Tanuláskészség-vizsgálat – alsó tagozat 

iskolavédőnő 
osztályfőnökök, 
iskolavezetés 

szeptember 25. 
Határtalanul! – 7. évfolyam 
„Zöldalma” program elindítása alsó-tagozat 
SULI-GURU tehetséggondozó Tanulmányi verseny elindítása 

osztályfőnökök, 
iskolavezetés 

szeptember 26. 
Határtalanul! – 7. évfolyam 
Tűzvédelmi ellenőrzés 
Euroskil – páyaválasztási kiállítás - 6.évfolyam  

osztályfőnökök, 
iskolavezetés 

szeptember 27. Határtalanul! – 7. évfolyam 
osztályfőnökök, 
iskolavezetés 

szeptember 28. 

Határtalanul! – 7. évfolyam 
A népmese napja 
Törzslapok kitöltése, nyomtatása,  
Első osztályos bizonyítványok megnyitása 
Városi Kincskereső – a Gyermekkönyvtár programja a Népmese Napja 
alkalmából 
SULI-GURU ORSZÁGOS TEHETSÉGGONDOZÓ TANULMÁNYI LEVELEZŐ 
VERSENY - nevezések 

osztályfőnökök, 
iskolavezetés 
osztálytanítók 
intézményvezető 
helyettesek 
magyar nyelv és 
irodalmat tanítók 
Bartal Edit 

szeptember 29.   

szeptember 30.   

 

OKTÓBER Feladatok Felelős 

október 1. 
A zene világnapja 
Osztálystatisztikák elkészítése 

Laszlóczkiné Füstös 
Mária 

október 2. Beszéd-, hallás- és beszédészlelés vizsgálat  
október 3. DIFER felmérés  
október 4. Az állatok világnapja osztálytanítók 

október 5. 
TÉMANAP—HATÁRTALANUL 
Az aradi vértanúk emléknapja-iskolai megemlékezés 
 

intézményi szinten 
Fallerné Krasznavölgyi 
Eszter 

október 6. Városi megemlékezés a Duna parton érdeklődők 
október 7.   
október 8.  Diagnosztizáló mérések 2- 4. évfolyam tanítók/szaktanárok 

október 9. 
Bátaszéki Matematikaverseny iskolai forduló, 
Pályaválasztási szülői értekezlet – 8. évfolyam 

osztályfőnökök 
matematika mk. 

október 10. Képtári foglalkozások osztálytanítók 
október 11. Múzeumi foglalkozások osztálytanítók 

október 12. 

Regélő mesemondó verseny 
Könyvtári foglalkozások 

DIFER - lejelentés 

osztálytanítók 
magyar mk. 
oztálytanítók 

október 13.  
Áthelyezett munkanap – október 22. helyett 
Gyaloglónap  

ÖKO -munkaközösség 
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október 14.   

október 15. 
ÓRALÁTOGATÁSOK – ÖNÉRTÉKELÉS 
Gesztenyegyűjtés 

osztálytanítók 
alsó tagozat 

október 16. ÓRALÁTOGATÁSOK – ÖNÉRTÉKELÉS  

október 17. 
ÓRALÁTOGATÁSOK – ÖNÉRTÉKELÉS 
TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉS 

intézményvezetés 
TŰZVÉDELMI FELELŐS 

október 18. 
ÓRALÁTOGATÁSOK – ÖNÉRTÉKELÉS 
TŰZRIADÓ 

fejlesztő pedagógus 
nevelőtestület 

október 19. 

ÓRALÁTOGATÁSOK – ÖNÉRTÉKELÉS 
Iskolai ünnepség – 8. osztály 
1956. évi forradalom és szabadságharc 

intézményvezető 
Fallerné Krasznavölgyi 
Eszter 
Ványiné Németh Ildikó 

október 20.   
október 21.    
október 22. ÓRALÁTOGATÁSOK – ÖNÉRTÉKELÉS  
október 23.  Nemzeti ünnep Városi ünnepség  
október 24. ÓRALÁTOGATÁSOK - ÖNÉRTÉKELÉS 

 
október 25. 

ÓRALÁTOGATÁSOK – ÖNÉRTÉKELÉs 
Halloween party SULIBULI 

Juhász Veronika 
angol munkaközösség 

október 26. 
ÓRALÁTOGATÁSOK – ÖNÉRTÉKELÉS 
zöldalma - kupakgyűjtés 

osztályfőnökök 

október 27.   
október 28.   
október 29. ŐSZI SZÜNET  
október 30. ŐSZI SZÜNET  
október 31. ŐSZI SZÜNET  
 
NOVEMBER Feladatok Felelős 
november 1. MINDENSZENTEK  
november 2. Áthelyezett munkanap - munkaszüneti nap  
november 3.    
november 4.   
november 5. Első tanítási nap  
november 6.   

november 7. 
Német nemzetiségi napok 
Könyvtári foglalkozások 

német munkaközösség 
osztálytanítók 

november 8. 
Képtári foglalkozások 
Német nemzetiségi napok 

német munkaközösség 
osztálytanítók 

november 9. 
Német nemzetiségi napok - Lampionos felvonulás 
Múzeumi foglalkozások 

német munkaközösség 
osztálytanítók  

november 10. Áthelyezett munkanap – november 02. helyett  
november 11.   
november 12.  

 
november 13.   

november 14. 
„Szuper Kobak” matematika háziverseny – 4. évfolyam – 1. ford. 
Regélő mesemondóverseny  
  

alsós munkaközösség 
intézményvezetés 
osztályfőnökök 

november 15.   
november 16.   
november 17.   
november 18.   
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november 19.   
november 20.    

november 21. 
Zrínyi Ilona matematikaverseny – nevezések leadása Matematika 

munkaközösség 

november 22. 
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny – iskolai 
forduló 

humán munkaközösség 

november 23.   
november 24.   
november 25.   
november 26.   
november 27.   
november 28.   

november 29. GÁLA 
intézményvezetés 
tantestület 
 

november 30. 
A bukással fenyegetett tanulók szüleinek tájékoztatása 
DIFER vizsgálat 1.o. – alsó tagozat 

osztályfőnökök 

 
DECEMBER Feladatok Felelős 
december 1. Áthelyezett munkanap – december 24. helyett  
december 2.   

december 3. 
 tanítók 

 
december 4.   
december 5.  intézményvezetés 

december 6. 
Alsó tagozat: Mikulás túra - Motoros Mikulás 
Mikulás vetélkedő 
 

osztálytanítók 
Juhász Veronika 
testnevelés mk. 

december 7. 
FOGÁSZATI SZŰRÉS 3.A 
Kórustalálkozó 

intézményvezetés 
Laszlóczkiné Füstös 
Mária 

december 8.     
december 9.   
december 10. Jelentkezés a központi középiskolai felvételi vizsgára pályaválasztási felelős 
december 11. Angol teadélután 

 
december 12.   angol munkaközösség 

december 13. 
Cipősdoboz akció 
Képtári foglalkozások 

Farkasné Gungl Rita 
osztálytanítók 

december 14. 

Múzeumi foglalkozások 
Adventi műsor a városi nyugdíjas klubban 
 
Könyvtári foglalkozás 

osztálytanítók 
Laszlóczkiné Füstös 
Mária 
osztálytanítók 
 

december 15. 
Áthelyezett munkanap – december 31. helyett 
2. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP – PÁLYAVÁLASZTÁSI 
NAP  - CSAPATÉPÍTÉS 

 

december 16.   
december 17.  

 
december 18. A Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi programja  
december 19. Tantestületi vacsora  
december 20. Karácsony osztálykeretben intézményvezetés 
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december 21. Utolsó tanítási nap osztályfőnökök 
december 22.   
december 23.   
december 24. TÉLI SZÜNET  
december 25. KARÁCSONY  
december 26. KARÁCSONY  
december 27. TÉLI SZÜNET  
december 28. TÉLI SZÜNET  
december 29.  TÉLI SZÜNET  
december 30. TÉLI SZÜNET  
december 31.   
 
JANUÁR Feladatok Felelős 
január 1.  ÚJÉV  
január 2. TÉLI SZÜNET  
január 3. Első tanítási nap  
január 4.  

 
január 5.  . 
január 6.   
január 7.   
január 8. Versenyvizsga matematika - 8. évfolyam reál munkaközösség 

január 9. 
Bátaszéki Matematikaverseny 
01.09-04.18-ig fizikai állapot és edzettség vizsgálat 

reál munkaközösség 
testnevelés mk.  

január 10. 
Versenyvizsga magyar 8. –évfolyam 
Úszás – Diákolimpia 
Képtári foglalkozások 

magyar mk. 
testnevelés mk 
osztálytanítók. 

január 11.  

Úszás – Diákolimpia  
Múzeumi foglalkozások 
Iskolafogászat 1,b 4.b 4.c 
„Szuper Kobak” – matematika háziverseny - 2. forduló 
Könyvtári foglalkozások 

testnevelés mk. 
osztálytanítók 
osztályfőnökök 
osztálytanítók 
 

január 12.   
január 13.   
január 14.   
január 15. VERSENYVIZSGA TÖRTÉNELEM -8. ÉVFOLYAM  

január 16. 
Osztályozó vizsga 
Alsó tagozatos munkaközösségi foglalkozás, alsó tagozati értekezlet 

intézményvezetés 
munkaközösség 

január 17. 
Osztályozó vizsga 
Varga tamás Matematika verseny 

intézményvezetés 
matematika mk.  

január 18. 
Iskolafogászat 2.a 2.b 3.b 4.a 
Országos Lotz Szövegértési és Helyesírási Verseny megyei forduló 

osztályfőnökök 
humán munkaközösség 

január 19. 
KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI PÁLYAVÁLASZTÁSI 

FELELŐS 
január 20.   

január 21. 
DÖK közgyűlés 
Osztályozó vizsgák 

Juhász Veronika 
intézményvezetés 

január 22. 
A magyar kultúra napja 
„Együtt szaval a nemzet” 
Osztályozó vizsgák 

humán mk. 
intézményvezetés 

január 23. Osztályozó vizsgák intézményvezetés 
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január 24. Osztályozó vizsgák intézményvezetés 

január 25. 
Osztályozó vizsgák 
I. félév vége - osztályozó értekezlet 

nevelőtestület 
intézményvezetés 

január 26. 
 
SÍTÁBOR 

 
testnevelés mk. 

január 27.   

január 28. 
Megemlékezés a német nemzetiségű kitelepítettek emléknapjáról 
Félévi értekezlet  

nyelvi mk. 
intézményvezetés 

január 29.   
január 30. SZMK ÜLÉS intézményvezetés 
január 31.   
 
FEBRUÁR Feladatok Felelős 
február 1. Bizonyítványok kiosztása osztályfőnökök 
február 2. Nyílt - nap int.vezető-helyettes 
február 3.   
február 4. SZÜLŐI ÉRTEKEZLET ALSÓ osztályfőnökök 
február 5. SZÜLŐI ÉRTEKEZLET FELSŐ osztályfőnökök 
február 6.   

február 7. 
Képtári foglalkozások 
öveges fizika verseny – iskolai forduló 
Félévi diagnosztizáló mérések elvégzése 

osztálytanítók 
Szőkéné Szabó Anikó 

február 8. 
Múzeumi foglalkozások 
Curie Verseny (nincs pontos dátum) 
Könyvtári foglalkozások 

osztálytanítók 
matematika mk. 
osztálytanítók 

február 9.   
február 10.   
február 11.   
február 12.   
február 13.   
február 14. Farsangi bál du. Juhász Veronika 

február 15. 

TOVÁBBTANULÁSI DOKUMENTUMOK BEKÜLDÉSE 
3. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP 
Diáknap, Sportnap - Kidobó bajnokság - Erős ember verseny 
Zrínyi Ilona Matematika verseny 

pályaválasztási felelős 
Juhász Veronika  
testnevelés mk.  
matematika mk. 

február 16.   
február 17.   
február 18.   
február 19.    
február 20.   
február 21. Varga Tamás Matematika verseny matematika mk 
február 22.  

 
február 23. Alapítványi bál nevelőtestület 
február 24.   

február 25. 
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 
A fasizmus és a kommunista diktatúrák üldözötteinek emléknapja – 
megemlékezés osztálykeretben – 7-8. osztály 

nevelőtestület 
történelem szakosok, 
osztályfőnökök 

február 26. 
SíÍTÁBOR 
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 

TESTNEVELÉS MK. 
nevelőtestület 

február 27. SíÍTÁBOR TESTNEVELÉS MK. 
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Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete nevelőtestület 

február 28. 
SíÍTÁBOR 
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 

TESTNEVELÉS MK. 
nevelőtestület 

 
MÁRCIUS Feladatok Felelős 

március 1. 
SíÍTÁBOR 
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 

TESTNEVELÉS MK. 
nevelőtestület 

március 2. 
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny –megyei 
forduló 
SÍTÁBOR 

humán mk. 
TESTNEVELÉS MK. 

március 3. SíÍTÁBOR TESTNEVELÉS MK. 
március 4.  

 
március 5.   
március 6. Képtári foglalkozások osztálytanítók 
március 7. Könyvtári foglalkozások osztálytanítók 

március 8. 
Múzeumi foglalkozások 
Nőnap 

osztálytanítók 

március 9.   
március 10.  

 
március 11.  

 
március 12.   
március 13.   
március 14. Iskolai megemlékezés – 7.évfolyam humán munkaközösség 

március 15. 
Nemzeti ünnep 
Városi ünnepség rendezése – tanítás nélküli munkanap a 
nevelőtestületnek 

 

március 16.  
 

március 17.   
március 18. Fenntarthatósági témahét ÖKO - munkaközösség 
március 19. Fenntarthatósági témahét ÖKO - munkaközösség 
március 20. Fenntarthatósági témahét ÖKO - munkaközösség 
március 21. Fenntarthatósági témahét ÖKO - munkaközösség 

március 22.  
Fenntarthatósági témahét 
A víz világnapja 
Ügyes munkák –alsó tagozat – füzetek kiállítása 

ÖKO - munkaközösség 

március 23. BAKANCSOS TÚRA ÖKO munkacsoport 
március 24. 

  
március 25. Bátaszéki matematika verseny – megyei döntő reál munkaközösség 
március 26.   
március 27.   
március 28.   
március 29.   
március 30.   
március 31.  

 
 
ÁPRILIS Feladatok Felelős 
április 1. ZÖLDALMA – ALKOTÓ RAJZPÁLYÁZAT RAJZTANÍTÓK 
április 2. Diákolimpiai versenyek kezdete testnevelés mk. 
április 3. Könyvtári foglalkozások osztálytanítók 
április 4. Képtári foglalkozások osztálytanítók 
április 5. Múzeumi foglalkozások osztálytanítók 
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április 6.   
április 7.   
április 8. Digitális témahét nevelőtestület 
április 9. Digitális témahét nevelőtestület 
április 10. Digitális témahét nevelőtestület 

április 11.  
A magyar költészet napja 
Digitális témahét 

humán mk. 
nevelőtestület 

április 12. 

Holokauszt emléknap – megemlékezés 
Digitális témahét 
Idegen nyelvi szépkiejtési verseny angol és német nyelvből alsó 
tagozat 1-3. évfolyam 
Versenyfeladatok angol és német nyelvből 4. évfolyam 

Tumpek Györgyi 
nevelőtestület 
alsó tagozat - nyelvoktaók 
 

április 13.   
április 14.   
április 15.   

április 16. 
Holokauszt emléknap 
BEIRATKOZÁS 

Tumpek Györgyi 

április 17.  
 

április 18.   
április 19. Nagypéntek  
április 20.   
április 21. HÚSVÉT  

április 22. 
HÚSVÉT 
A Föld napja 

 

április 23. Tavaszi szünet  
április 24. Tavaszi szünet  

április 25. 
4. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP – alapítványi bál rendezése 
(február 23.) 

nevelőtestület 

április 26. 
5. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP – városi ünnepség rendezése 
(március 15.) 

nevelőtestület 

április 27. 
„FUSS , ÚSSZ, KERÉKPÁROZZ!” – KERÉKPÁROZZ nevelőtestület 

intézményvezetés 
április 28.    
április 29.   
április 30.   
 
MÁJUS Feladatok Felelős 
május 1. A munka ünnepe  
május 2. A bukással fenyegetett tanulók szüleinek tájékoztatása osztályfőnökök 

május 3. 
OSZTÁLYKIRÁNDULÁS 7.a 
Városkörnyéki diákolimpia – Atlétika – 3-4. évfolyam 

Juhász Veronika 
testnevelés mk.  

május 4.   
május 5.   

május 6. 
SZÜLŐI ÉRTEKEZLET ALSÓ 
Anyák napi műsorok – alsó tagozat 

osztályfőnökök 

május 7. SZÜLŐI ÉRTEKEZLET FELSŐ osztályfőnökök 

május 8. 
A bukással veszélyeztetett tanulók szüleinek értesítése 
Könyvtári foglalkozások 

osztályfőnökök 
osztálytanítók 

május 9. 
Szülői értekezletek 
Képtári foglalkozások 
Tanév végi diagnosztizáló mérések 

osztályfőnökök 
osztálytanítók 
tanítók, szaktanárok 
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május 10. 
Madarak és fák napja 
Múzeumi foglalkozások 
Idegen nyelvi mérés előkészítése – mérésvezetők felkészítése 

ÖKO munkacsoport 
osztálytanítók 
mérési koordinátor 

május 11.   
május 12.   
május 13. Tanév végi diagnosztizáló feladatok elvégzése szaktanárok 

május 14. 
Jutalomkirándulás 
A tanév legjobb helyesírója – verseny – 3-4. évfolyam 

intézményvezetés 

május 15. Munkaközösségi/tagozati értekezletek – alsó tagoza int.vezető- helyettes 
május 16. A tanév legjobb helyesírója 3-4. évf. alsós munkaközösség  
május 17.   
május 18.   
május 19. ÁNTSZ ellenőrzés intézményvezetés 

május 20. 
Simonyi Zságmond Kárpát-medencei helyesírási verseny  
Hit- és erkölcstan, etika tantárgyak választásának leadása 

humán mk. 
iskolavezetés 

május 21. Tisztasági verseny DÖK 

május 22. 
Nyelvi mérés Juhász Andrea   

nyelvi mk. 
május 23. PINCEGALÉRIA kiállítás  rajztanítók 

május 24. 
PONT VELEM OKOS PROGRAM – ELEGYŰJTŐ ÉS E-KÜTYÜ GYŰJTŐ 
VERSENY 

osztályfőnökök 
Kohlné Varga Rózsa 

május 25.    
május 26.   
május 27. Osztálykirándulások osztályfőnökök 
május 28. Osztálykirándulások osztályfőnökök 

május 29. 
Országos kompetenciamérés 
6. és 8. évfolyam 
Osztálykirándulások 

Juhász Andrea 
osztályfőnökök 

május 30. Osztálykirándulások osztályfőnökök 

május 31. 
Osztálykirándulások  
Városi Pedagógusnap 

osztályfőnökök  

 
JÚNIUS - AUGUSZTUS Feladatok Felelős 
június 1.   
június 2.   

június 3. 
NETFIT eredmény feltöltés 
Kirándulás német nyelvterületre a nemzetiségi német tagozat 
tanulóinak részvételével 

testnevelés mk. 
nyelvi munkaközösség 

június 4. 
Nemzeti összetartozás napja  
Kirándulás német nyelvterületre a nemzetiségi német tagozat 
tanulóinak részvételével 

Fallerné Krasznavölgyi 
Eszter 
nyelvi munkaközösség 

június 5. 
Kirándulás német nyelvterületre a nemzetiségi német tagozat 
tanulóinak részvételével 
Környezetvédelmi viálgnap 

nyelvi munkaközösség 
ÖKO munkaközösség 

június 6. 
Kirándulás német nyelvterületre a nemzetiségi német tagozat 
tanulóinak részvételével 

nyelvi munkaközösség 
 

június 7. 
Kirándulás német nyelvterületre a nemzetiségi német tagozat 
tanulóinak részvételével 

nyelvi munkaközösség 
 

június 8. 
Kirándulás német nyelvterületre a nemzetiségi német tagozat 
tanulóinak részvételével 

Kovácsné Pál Krisztina 
Szilágyi Istvánné 
Adorjánné Kónya 
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Gyöngyi  
Zengrüberné Fetter 
Szilvia 

június 9.   
június 10. Osztályozó vizsgák – Írásbeli és szóbeli különbözeti vizsgák intézményvezetés 
június 11. Osztályozó vizsgák – Írásbeli és szóbeli különbözeti vizsgák intézményvezetés 

június 12. 
Ballagási főpróba, bolondballagás, meghívók átadása 
Osztályozó vizsgák – Írásbeli és szóbeli különbözeti vizsgák 

osztályfőnökök 
intézményvezetés 

június 13. Osztályozó vizsgák – Írásbeli és szóbeli különbözeti vizsgák intézményvezetés 
június 14. 6. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP – adminisztrációs nap nevelőtestület 

június 15. 
10:00 ballagás 7-8. évf. 
17:00 tanévzáró 1-7. évf. - munkanap 

nevelőtestület 

június 16.   

június 17. 
Cseresznyési tábor 
Judo tábor 
EFOP - tábor 

kijelölt táborvezetők 

június 18. 
Cseresznyési tábor 
Judo tábor 
EFOP - tábor 

kijelölt táborvezetők 

június 19. 
Cseresznyési tábor 
Judo tábor 
EFOP - tábor 

kijelölt táborvezetők 

június 20. 
Cseresznyési tábor 
Judo tábor 
EFOP - tábor 

kijelölt táborvezetők 

június 21. 

Cseresznyési tábor 
Judo tábor 
EFOP - tábor  
TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET 

kijelölt táborvezetők 
intézményvezetés 

június 22.   
június 23.   

június 24. 
ERZSÉBET-TÁBOR 
Judo tábor 

kijelölt táborvezetők 

június 25. 
ERZSÉBET-TÁBOR 
Judo tábor 
Tanévzáró Értekezlet 

kijelölt táborvezetők 
intézményvezető 

június 26. 
ERZSÉBET-TÁBOR 
Judo tábor 

kijelölt táborvezetők 

június 27. 
ERZSÉBET-TÁBOR 
Judo tábor 

kijelölt táborvezetők 

június 28. 
ERZSÉBET-TÁBOR 
Judo tábor 

kijelölt táborvezetők 

június 29.   
június 30.   
 
 
 
JÚLIUS Feladatok Felelős 
július 1.   
július 2.   
július 3.   



Paksi Bezerédj Általános Iskola 
7030 Paks, Szentháromságtér 1. 
 75/200-324; Fax: 75/511-054 
 E-mail: info@bezeredj-paks.sulinet.hu Regisztrált Tehetségpont 

24 
 

július 4.   
július 5.   
április 6.   
április 7.   
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V. Az iskola tartalmi munkájának szervezése 
A tanulmányi munkát a jelenleg hatályos Pedagógiai Programunk alapján végezzük. 

Pedagógiai Programunk a Nemzeti Alaptanterv hatályos rendelkezései szerint készült.  

 

1. Kiemelt célok a 2018/19. tanévben: (például): 

 hagyományőrzés – 125. évforduló 

 fenntarthatóság –  az ÖKO-tudatos szemlélet további szélesítése 

 mérés – értékelés tapasztalatainak hasznosítása - munkaközösségenként 

 pályaorientációs programok kiemelt támogatása 

 nyelvi kommunikáció fejlesztése 

 Paks város helytörténetének, hagyományainak megismerése, együttműködés a város intézményeivel  

 a „wifi” hálózat kiépítése esetén a tanulói tabletek tanórai alkalmazásának bevezetése az 5. évfolyamon – digitális 

kompetencia fejlesztése 

 a tanulók fizikai állapotának célzott fejlesztése az előző évi mérések tükrében 

 a tehetséges tanulók kiválasztása és hatékony támogatása 

 tehetségek felkutatása a vizuális nevelés során 

 egymás elfogadása, a szociális különbségek tolerálása 

 az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetettek támogatása 

 

2. Nevelőtestületünk kiemelt feladatai a tanév során: (például) 

 a nevelőtestület továbbképzése, felkészülés a digitális eszközök alkalmazására 

 az intézményi dokumentáció felülvizsgálata 

 a tanulás tanítása – hatékony tanulási módszerek megismertetése kialakítása a különböző korosztályoknál 

 idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése 

 a tanulók egyéni tanulási technikájának eredményesebbé tétele 

 a mindennapos testnevelés biztosítása délutáni tömegsport keretében valamennyi évfolyamon 

 a gyógytestnevelés átszervezése problémaspecifikusan 

 tehetségtanácsadás, versenyfelkészítés 

 érzékenyítő programokon történő részvétel 

 hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének növelése – táboroztatás, élménypedagógiai foglalkozások 

 együttműködés a városi képtárral, múzeummal 

VI. Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel 
 



Paksi Bezerédj Általános Iskola 
7030 Paks, Szentháromságtér 1. 
 75/200-324; Fax: 75/511-054 
 E-mail: info@bezeredj-paks.sulinet.hu Regisztrált Tehetségpont 

26 
 

1. Szülőkkel való kapcsolattartás 

A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeres, 
részletes és érdemi tájékoztatást kapjon. Ez a tájékoztatás kiemelt feladatunk ebben az évben is. 
A tájékoztatás egyik fontos eszköze az iskola honlapja, melyen a szülők számára minden tájékoztatást 
megadunk. Az e-naplót is ezen a felületen követhetik a szülők. Emellett kiemelt fontosságúak a szülői 
értekezletek, fogadóórák. Az ellenőrző könyvet is folyamatosan vezetjük.  
Aktív kapcsolatot tartunk fenn a szülői munkaközösséggel képviselőik útján, aktuális kérdésekben szülői 
fórumokat szervezünk. 
Bevonjuk a szülőket az iskola mindennapi életébe, alapítványi bált tartunk, ill. segítségüket kérjük 
rendezvényeink megszervezésében. 

 

 Szülői értekezletek időpontja: 

Időpont Megnevezés 

2018. 09. 18. 17:00 
2018. 09. 17. 17:00 
2018 10. 09. 17:00 

5-7. évfolyam 
alsó tagozat 
8. évfolyam 

2019. 02. 05. 17:00 
2019. 02. 04. 17:00 

felső tagozat 
alsó tagozat 

2019. 05. 07. 17:00 
2019. 05. 06. 17:00 

felső tagozat 
alsó tagozat 

 

 Fogadóórák időpontja: 

Időpont Megnevezés 

a honlapon megjelentetett időpontban egyéni rend szerint 

 

 Intézményi Tanács üléseinek időpontja: 

Időpont Megnevezés 

2018. 09. 11. kedd 16:00 
a 2017/18. tanév beszámolójának és a 
2018/19. tanév feladatainak és 
programtervének ismertetése 

2019. 01. 30. szerda 16:00 az első félév értékelése, a tanév további 
programjainak megbeszélése, aktualitások 

 

2. Szakmai szervezetekkel (szakszolgálatok, szakmai szolgáltató, családsegítő) való kapcsolattartás 

A gyermekvédelmi felelős heti egy alkalommal rendszeresen esetmegbeszélést és fogadóórát tart a 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársával.  

 A szakszolgálat által elvégzett mérések iránymutatóak számunkra a vizsgált tanulók fejlesztése során. 
(vizsgálatok kérése, BTM, SNI, kontrollvizsgálatok, logopédiai vizsgálatok) Fejlesztő pedagógusunk havi 
rendszerességgel részt vesz a szakszolgálat munkaközösségi foglalkozásain. Kapcsolattartásunk folyamatos és 
kétoldalú. 

A szakmai szolgáltatók munkáját folyamatosan figyelemmel kísérjük, tájékozódunk programjaikról és lehetőség 
szerint részt veszünk az általuk szervezett szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken.  
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3. egyéb szervezetekkel (kamara, civilszervezetek, alapítványok, stb.) való kapcsolattartás 

• Ökocsiga” Alapítvány 
• „Együtt a parlagfű ellen Alapítvány” 
• Paksi Képtár 
• Paksi Városi Múzeum 
• Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
• Német Nemzetiségi Önkormányzat 
• Egyházak 
• Vöröskereszt 
• ÖKO munkacsoport Alapítvány 
• Partner Iskola Program 
• Egészségügyi Szolgálat 
• Pákolitz István Könyvtár 
• Atomerőmű Sportegyesület 
• Paksi Sportegyesület 
• Paks Polgári Iskola Alapítványa 
• Tűzvirág Táncegyesület 
• Paksi Német Nemzetiségi Táncegyesület 
• Polgárőrség 
• Tűzoltóság 
• Rendőrség 
 
Az iskola kölcsönös kommunikáción és egymás segítésén alapuló naprakész munkakapcsolatot tart fenn a fenti 
egyesületekkel és szervezetekkel.  
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VII. Egyéb foglalkozások a 2018/2019-es tanévben 
 

1. Tehetséggondozás, szakkörök, verseny felkészítések (felsorolás felelősökkel) 

Foglalkozás Vezető tanár 

egyéni fejlesztés - tehetséggondozás valamennyi pedagógus 

nívócsoportos matematika oktatás 

Dr Vincze Zoltánné, Juhász Andrea 
Mária, Dombainé Müller Teréz, 
Szőkéné Szabó Anikó, Vajdáné Fehér 
Ildikó 

nívócsoportos magyar irodalom 
oktatás 

Ványiné Németh Ildikó, Fallerné 
Krasznavölgyi Eszter, Bukta Andrea 

csoportbontás - matematika 
Dr Vincze Zoltánné, Dombainé Müller 
Teréz, Vajdáné Fehér Ildikó 

nyelvi csoportbontások 

Móróné Nagy Kollár Helga, Németh 
Hajnalka, Szilágyi Viktória, Zengrűberné 
Fetter Szilvia, Adorjánné Kónya 
Gyöngyi, Juhász Veronika, Kovácsné Pál 
Krisztina 

országos-, területi-, megyei-, városi 
szintű versenyekre való felkészítés 

valamennyi pedagógus 

nyelvvizsgára előkészítő egyéni 
fejlesztés 8. évfolyam 

Németh Hajnalka 

matematika szakkör 
Szőkéné Szabó Anikó, Dr Vincze 
Zoltánné 

fizika egyéni fejlesztés Szőkéné Szabó Anikó 

egyéni fejlesztés 
Dombainé Müller Teréz, Vajdáné Fehér 
Ildikó 

középiskolai előkészítő Bukta Andrea 

tömegsport 
Szilágyi Istvánné, Fürediné Nikl Aranka, 
Kanczler István 

iskolarádió szakkör Fallerné Krasznavölgyi Eszter 
kölyökrádió (alsó tagozat) Mohácsi Zoltánné 
iskolaújság Ványiné Németh Ildikó 
informatika szakkör Farkasné Gungl Rita 
énekkar (hétfő és csütörtök 6. óra) Laszlóczkiné Füstös Mária 
gyöngyfűző szakkör Ruff Jánosné 
könyvtári foglalkozások Szabados Ágnes 
természetjáró szakkör Szabóné Novák Beáta 

 

2. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése (Nkt. 4.§ 13. pont) 

Foglalkozás Vezető tanár 

fejlesztő foglalkozások biztosítása BTM tanulók részére Weisz Józsefné 
habilitációs rehabilitációs foglalkozások biztosítása az 
SNI tanulók részére gyógypedagógus bevonásával 

Vargáné Berenkei 
Mária 

logopédiai foglalkozások biztosítása 
Vargáné Berenkei 
Mária 

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi 
Tagintézménye által biztosított fejlesztő foglalkozások 

kirendelt pedagógus 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által 
szervezett felzárkóztatás 

családgondozók 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal történő különleges bánásmódot a tantárgyi tanmenetekben külön jelöltük. 
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3. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, egyéni 

fejlesztések megvalósulása 

 

Foglalkozás Vezető tanár 

egyéni fejlesztés, felzárkóztatás valamennyi pedagógus 
könyvtári foglalkozások Szabados Ágnes 
tanulás módszertani fejlesztés valamennyi pedagógus 
pályázatok a HH és HHH tanulók részére, pl.: 
rajzpályázatok 

Farkasné Gungl Rita 
Tumpek Györgyi 

napközis foglalkozások 
valamennyi napközis 
nevelő 

EFOP-1.3.7-17-2017 pályázat – Hátrányos 
megkülönböztetés elleni fellépés és 
hátránykompenzáció Pakson 

Adorján Rozália 

 

VIII. Vizsgákon-, pedagógusok minősítésben és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben közreműködők 
munkaidő-beosztása 
1. a pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben, a szaktanácsadói 

feladatokban közreműködők munkaidő-beosztása 

 Weisz Józsefné – szakértő – 18 óra – szakértői nap: csütörtök 

IX. Ellenőrzés 
 

1. Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége  

 a dokumentáció folyamatos ellenőrzése (tananyagbeosztások, tanmenetek, naplók, munkaidő 
nyilvántartások, szakköri naplók, sportfoglalkozások naplói) - igazgató helyettesek  

 munkarend, felügyeleti rend folyamatos ellenőrzése 
 szabadság nyilvántartásának ellenőrzése 
 személyi anyagok folyamatos frissítése 
 beiratkozással kapcsolatos dokumentáció ellenőrzése 
 pályázatok figyelemmel kisérése, dokumentációk elkészítése 

 
 

2. A pedagógiai ellenőrzés színterei 

 tanórák, napközis foglalkozások, szakkörök, egyéb tanórai tevékenységek folyamatos ellenőrzése 
 rendezvények, ünnepségek koordinálása 
 taneszköz, tankönyv kiválasztása 
 a munkaközösségek tevékenységének nyomon követése 

3. Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzések:  

 a dokumentáció folyamatos ellenőrzése (tananyagbeosztások, tanmenetek, naplók, munkaidő 
nyilvántartások, szakköri naplók, sportfoglalkozások naplói)  - igazgató helyettesek  
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 munkarend, felügyeleti rend folyamatos ellenőrzése 
 szabadság nyilvántartásának ellenőrzése 
 személyi anyagok folyamatos frissítése 
 beiratkozással kapcsolatos dokumentáció ellenőrzése 
 pályázatok figyelemmel kisérése, dokumentációk elkészítése 
 tanórák, napközis foglalkozások, szakkörök, egyéb tanórai tevékenységek folyamatos ellenőrzése 
 rendezvények, ünnepségek koordinálása 
 taneszköz, tankönyv kiválasztása 
 a munkaközösségek tevékenységének nyomon követése 
 
A tanév során lebonyolítandó önértékelések:  
 

Alsó tagozat 
 Gáspárné Magyar Andrea 
 Kónya – Benedeczki Erika 
 Mohácsi Zoltánné 
 Weisz Józsefné 

Felső tagozat 
 Farkasné Gungl Rita 
 Kovácsné Pál Krisztina 
 Németh Hajnalka 
 Szabóné Novák Beáta 
 Szilágyi Istvánné 
 Vajdáné Németh ildikó 

4. Óralátogatások  

 a látogatások szervezése az éves ellenőrzési rend szerint történik 
 a tanítási órákat az igazgató/igazgatóhelyettes és a munkaközösség vezetők valamint a BECS 

tagjai látogatják 
 az ellenőrzésekről feljegyzés készül, illetve feltöltésre kerülnek a támogató informatikai 

rendszerbe 
 az óralátogatások célja mindenkor a segítségnyújtás, a felmerülő problémák közös megoldása és 

az egyéni fejlesztési terv megalapozása. 
 

Az önértékelés megjelenését követően az intézményi látogatásoknak új rendszerét kellett bevezetnünk a 
külső értékelésekhez igazodva. Ennek első lépéseként az intézményvezető kidolgozta az intézmény önértékelési 
szabályzatát. Az önértékelési szabályzat része az iskola belső elvárás rendszerének kidolgozása, melyet a Belső 
Ellenőrzési Csoport a pedagógusra az intézményvezetőre és az intézményre nézve végrehajtott  
Az ötéves átfogó terv része az éves ellenőrzési terv, amely az óralátogatások ütemezését tartalmazza. 

5. A 2018/2019. tanévre tervezett óralátogatások  

Az éves ellenőrzési tervet lásd a mellékletben!  

6. Az intézmény ellenőrzési terve (például) 

 

Vizsgált tevékenység Ellenőrző személy 
Ellenőrzés ideje, 
rendszeressége 
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Vizsgált tevékenység Ellenőrző személy Ellenőrzés ideje, 
rendszeressége 

Tanmenetek, munkatervek Igazgatóhelyettes Szeptember 15.  

Osztálynapló, adminisztráció 
Munkaközösség-vezetők, 
intézményvezető, 
tagintézmény-vezető 

Havonta 

Szakköri naplók, sportfoglalkozások naplói, 
adminisztráció 

Munkaközösség-vezetők, 
intézményvezető, 
tagintézmény-vezető 

Havonta 

Pedagógusok munkavégzése Igazgató, igazgatóhelyettes Folyamatos 

Tankönyvrendelés Igazgatóhelyettes Folyamatos 

Bizonyítványok, anyakönyvek 
Osztályfőnökök, 
Igazgatóhelyettes 

Szeptember, Június 

Diákönkormányzat munkája Diákönkormányzat-vezető Folyamatos 

Munkaközösségek munkájának értékelése Munkaközösség-vezető Félévente 

Oktató-nevelő munka értékelése Igazgatóhelyettes Félévente 

Óralátogatás 
Igazgatóhelyettes, 
munkaközösség-vezető 

Folyamatos 

Iskolai beiratkozás (általános iskola) Igazgatóhelyettes Április 

Pedagógiai program Igazgatóhelyettes, 
munkaközösség-vezető 

Évente 

Kompetenciamérés Igazgatóhelyettes Május 

Iskolai rendezvények, ünnepségek Munkaközösség-vezetők Folyamatos 

Tanulók munkájának ellenőrzése Szaktanárok Folyamatos 
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X. A nevelő – oktatómunkához kapcsolódó egyéb tevékenységek 
 

1. Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult; intézményi szervezés vagy 

szakmai szolgáltató/felsőoktatási intézmény szervezésében) 

Az intézmény szervezésében a 2016/2017-es tanév végén egy 30 órás továbbképzés zajlott le, mely nagy 
érdeklődésre tartott számot a kollégák körében. 
A tanfolyam címe: „Mit és miért mérünk?” a kaposvári POK szervezésében. A képzésen 8 fő vett részt. A 
munkaterv kiemelt céljaihoz és az intézményi tanfelügyelet megállapításaihoz igazodva a nevelőtestület 
többi tagjának is javasoljuk a képzésen való részvételt  ebben a tanévben is. 
Nevelőtestületünk valamennyi tagja jelentkezett a digitális kompetenciát fejlesztő képzésre, amelynek 
időpontját eredetileg 2018 augusztusára tervezték, a képzést azonban átütemezték erre a tanévre.  
Helyet biztosítunk a POK által szervezett képzéseknek. 
 
 

2. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése, beiskolázási program 

Az adott év beíratási feltételeinek megfelelően a beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése a 
második félévben a megszokott rend alapján történik: 
 

• tájékoztatók az óvodáknak (szórólapok, honlap, városi média, személyes megbeszélések) 
• tájékoztatók a szülőknek (szórólapok, honlap, városi média, személyes megbeszélések) 
• tájékoztatás az önkormányzat által megjelentetett beiskolázási füzetben 
• nyílt nap szervezése 
• beíratás a képzési iránynak megfelelően 
• értesítés a felvételről 
• szülői fórum a hit- és erkölcstan választásáról az egyházakkal együttműködve 
• szülői értekezlet a szeptemberi teendők kapcsán 
• folyamatos tájékoztatás az intézmény honlapján 

 
3. Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések 

megvalósulásának tervezése (a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése) 

Motiváljuk a szülőket, hogy szociális gondjaik enyhítésére vegyék igénybe napközis szolgáltatásunkat.  
Feladatunk a gyermek hátrányos és veszélyeztetett helyzetének megelőzése, felismerése és a káros 
hatások ellensúlyozása.  
Feladatunk a tanulók egyéni ütemű fejlődésének segítése, a szociális hátrányok enyhítése.  
A fentiek érdekében a következőket biztosítjuk: 
 

• Iskolai szolgáltatások (napközi); 
• Támogatási lehetőségek (tankönyv, étkeztetés); 
• Egyénre szabott fejlesztés; 
• Számítógép, Internet elérése, szakkörökön való részvétel; 
• Kulturális rendezvények biztosítása; 
• Együttműködés a családokkal; 
• Szabadidős programok; sportprogramok; 
• Táborozások biztosítása; 
• Külső szervezetek segítségének igénybevétele, tanácsadás, felvilágosítás; 
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• Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 
csoportos használata; 
• A nevelők segítő, személyes kapcsolattartása a rászoruló tanulókkal; 
• A szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése (egyéni beszélgetés az 
osztályfőnökkel, fogadóóra, családlátogatás, szülői értekezlet stb.); 
• Szoros kapcsolat a Paks Város Önkormányzatával és a Paks Kistérségi Szociális Központ és 
Gyermekjóléti Csoporttal, annak érdekében, hogy a szociális hátránytól szenvedő tanulók minél 
hamarabb segítségben részesüljenek; 
• Drog- és bűnmegelőzési programok; 
• Mentálhigiénés programok; 
• Pályaorientációs tevékenység; 
• Tehetséggondozás. 
 

 
4. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  

 gyermekvédelmi rendszer működtetése; 
 gyermekvédelmi felelős tanárok kijelölése; feladatuk meghatározása; 
 a tanulók/szülők tájékoztatása arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban 

fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó 
intézményt kereshetnek fel; 

 a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése és a velük folytatott beszélgetés alapján megismert 
veszélyeztetett tanulóknál – a veszélyeztető okok feltárása érdekében – családlátogatáson 
megismeri a tanuló családi környezetét;  

 gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 
veszélyeztető tényező megléte esetén a gyermekjóléti szolgálat értesítése; 

 esetmegbeszéléseken való részvétel; 
 a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési 

tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelki segély telefon, gyermekek átmeneti otthona stb.) 
címének, illetve telefonszámának közzététele az iskolában;  

 az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai keretében 
egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásának segítése, 
végrehajtásának figyelemmel kísérése;  

 szükség esetén intézkedés megtételének kezdeményezése az iskola igazgatójánál;  
 tájékoztatás nyújtása a tanulók, a szülők és a pedagógusok részére; 
 a veszélyeztetett, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felmérése, folyamatos 

nyilvántartása az osztályfőnökök közreműködésével; 
 segítségadás a segélyek, támogatások kérelmezésében; 
 a veszélyeztetett, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős 

tevékenységének és tanulási előmenetelének, hiányzásának figyelemmel kísérése; 
 a nem pedagógiai jellegű problémák feltárása és jelzése a Paks Kistérségi Szociális Központ és 

Gyermekjóléti Csoport felé; 
 az igazolatlan mulasztások figyelemmel kísérése, a szülők tájékoztatása (osztályfőnökkel 

együttműködve) az első igazolatlan mulasztásról; 
 a jogszabályban előírt jelzőrendszer alkalmazása, különös tekintettel a 10, 30, 50 órás igazolatlan 

hiányzásokra; problémajelzők megírása; 
 együttműködés az érintett hatóságokkal, iskolaorvossal, védőnővel, osztályfőnökkel, 

pedagógusokkal; 
 javaslat a gyermek védelembe vételére; 
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 pszichológusi/orvosi vizsgálat kezdeményezése; 
 javaslat a szülőknek a Családsegítő Központ szolgáltatásainak, orvosi, szakorvosi rendelések 

igénybevételére, kivizsgálásra; 
 problémakutatás, megoldási terv kidolgozása, esetmegbeszélések; 
 konzultáció az iskolai szociális munkással; 
 fejlesztő, közösségi programok szervezése; 
 személyes beszélgetések a segítségért pedagógusaikhoz forduló tanulókkal, személyes bánásmód; 
 a káros hatások megelőzése, illetőleg ellensúlyozása pedagógiai eszközökkel. 

 
 
 

5. Pályázatok bemutatása (röviden): típusa, célcsoport, szakmai feladatok, pedagógusok bevonása, stádiuma, 

egyéb információk 

 TIOP- 1.2.3. – 11/1– Egyenlő esélyű könyvtárhasználat 
 
A 2012 óta folyamatban levő projekt utolsó állomásaként a 2014/15. tanév során a vonalkódok felragasztását 
végeztük el a Pákolitz István Városi Könyvtár 2 munkatársának segítségével. A félév során közel 6000 db 
vonalkódot sikerült felragasztanunk. Ezzel a munkával gyakorlatilag a könyvtár teljes leltárát elvégeztük, mivel a 
vonalkódok elektronikusan rögzítésre kerültek. Ezt a nagy munkát a tanév végére befejeztük, de a pályázat még 
nem zárult le.  
 

 TIOP 1.1.1-12/1 – Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban  
Az általunk elnyert tanulói eszközöket eredményesen tudjuk alkalmazni szakköreinken, iskolai 

rendezvényeinken, tanóráinkon és pedagógiai munkánk szinte minden színterén. 
A tanári notebook-ok az adminisztrációs tevékenységünket könnyítik meg számunkra.  
A pályázat során még számos eszköz kiszállítása az iskolába folyamatban van, de az ütemezés eltolódott, 
pillanatnyilag továbbra sincs információnk arról, hogy mikor érkeznek a 2. ütemben ígért gépek.  
 

 

 TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0435 KULTURKAPOCS - paksi Csengey Dénes Kulturális Központ 
részvételének erősítése a tanórán kívüli nevelésben 

 
Több évre visszanyúló pályázat keretében szorosan együttműködünk a paksi Csengey Dénes Kulturális 

Központtal a tanórán kívüli nevelésben. A két intézmény minden évben közösen rendez meg egy kulturális 
programot.  

 
 

 Rajzpályázatok – Városi Képtár, Pákolitz István Városi Könyvtár, Városi Múzeum, CSDKK, OTP és 
egyéb, az önkormányzat által  

 
Iskolánk egyik fő profilja a rajz és vizuális oktatás. Ennek keretében minden hozzánk érkező rajzpályázaton 

indulunk, és szép eredményeket érünk el. 
 
 A Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázata 
 
Pályázat a német nemzetiségi hét programjainak támogatására. 
 
 Fenntarthatósági témahét: „Iskolakert” pályázat 
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Témanap lebonyolítása a pályázaton nyert összegből. Kirándulás a gemenci erdőbe az 5. és 8. évfolyamok 
részvételével. 

 
 „e-kütyü” gyűjtő verseny 
 
Elektronikus hulladékok gyűjtése a fenntarthatóság jegyében. 
 
 EFOP 3.3.5 pályázat 
 
Tematikus nyári táborok szervezése 
 
 „Határtalanul!” pályázat 
 
Kapcsolattartás a határon túli magyarsággal, kultúrájuk, természeti kincseik, hagyományaik megismerése. 
 
 EFOP -1.3.7-17-2017 – „Hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés és hátránykompenzáció Pakson” 

– Együttműködés a Paksi Református Egyházközséggel és a „Veled is törődünk Egyesület Paks”-sal 

 
6. A témahetek megszervezése 

 Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között, 
 Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között, 
 Digitális Témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között. 
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Egyéb, az intézményvezető által fontosnak ítélt információ 
1. Színházlátogatások 

Tanulóinkat igyekszünk minél több tanórán kívüli művelődési lehetőséghez juttatni. Ennek érdekében alsó 

tagozatosainkkal rendszeresen járunk a Csengey Dénes Kulturális Központ gyermekszínházi előadásaira, melyeket 

havonta egy alkalommal szerveznek meg. (Részletesen a munkaközösségi beszámolóban.) 

Felső tagozatosaink számára lehetőség szerint budapesti színházlátogatást szervezünk. A szülői munkaközösség ülésén 

egy szülő jelezte, hogy szívesen venné további színházlátogatások megszervezését. A konkrét látogatás alkalmával 

azonban nagyon ritkán tudjuk összeszedni a megfelelő létszámot, így a kirándulás érdektelenség miatt már többször 

elmaradt. 

 

2. Tantestületi szakmai nap - csapatépítés – tantestületi vacsora 

Az előző tanévek pozitív tapasztalatából kiindulva az idén is nevelőtestületi vacsorát szervezünk karácsony előtt, ami 

kiváló színtere a csapatépítésnek. 

 

3. Jutalomkirándulás 

Ebben a tanévben immár 4. alkalommal szervezzük meg az iskolát kiemelkedő módon képviselő tanulók számára A Paksi 

Atomerőmű támogatásával. 

 

4. Városi kórustalálkozó 

Iskolánk énekkara idén is szerepel a decemberben megrendezendő városi kórustalálkozón. 

 

5. Partneriskola – program 

A szülők és pedagógusaink egyetértésével az idei tanévben is csatlakozunk a Partneriskola-programhoz. Ennek keretein 

belül, mint partneriskola, ingyenes, illetve kedvezményes oktatási segédletekhez és háttéranyagokhoz, tanulásösztönző 

eszközökhöz jutunk. A PiP-program alapját a kisiskolás korosztálynak készített, a tanév során havonta megjelenő, 

tematikus gyermekmagazinok képezik. A megrendelések mellett az oktató-nevelő munka megkönnyítéséhez és 

színesítéséhez minden hónapban óravázlatokat, modulokat és általános/specifikus oktatási segédleteket biztosítanak, 

melyeket nyomtatott és/vagy letölthető formában kapunk meg. Ezek részben szervesen kapcsolódtak a magazinokban 

feldolgozott iskolai tananyaghoz, részben a magazintól független, oktatási szempontból lényeges, általánosan 

használható segédletekből állnak. Minden újsághoz ingyenes pedagógus kiadás is készült. A magazin és a pedagógus 

kiadások együtt a tanórai és tanórán kívüli eredményes tanulási és ismeretterjesztő módszerek kialakítását segítő vonzó 

és hatékony eszközök lesznek az idei tanévben is. 

 

6. Gesztenyegyűjtés 

Ebben a tanévben is tervezzük a gesztenyegyűjtést alsó tagozaton. A gesztenyét a gyógyszergyártásban hasznosítják. A 

bevételt az osztályok szülői munkaközössége az osztálykeretek között megrendezésre kerülő programok finanszírozására 

használják fel. 



Paksi Bezerédj Általános Iskola 
7030 Paks, Szentháromságtér 1. 
 75/200-324; Fax: 75/511-054 
 E-mail: info@bezeredj-paks.sulinet.hu Regisztrált Tehetségpont 

37 
 

 

7. Hulladékgyűjtés 

 

Minden tanévben egy tanítás nélküli munkanapot szánunk papírgyűjtésre. Ez a program egyrészt közösségformáló 

rendezvény, másrészt beleilleszkedik iskolánk környezettudatos szemléletébe. 
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XI. A munkaterv mellékletei 
 

1. Az alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 

2. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

3. A humán munkaközösség munkaterve 

4. Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve 

5. A reál- és ÖKOSULI munkaközösség munkaterve 

6. A testnevelés munkaközösség munkaterve 

7. A fejlesztőpedagógus munkaterve  

8. Gyermekvédelmi munkaterv 

9. Az iskolai könyvtár munkaterve 

10. Önértékelési terv 2018/19 

11. Ügyeleti rend 2018/19 I. félév alsó 

12. Ügyeleti rend 2018/19 I. félév felső 

13. Ebédeltetési rend 2018/19 I. félév felső 

14. A tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyve 

15. A szülői munkaközösségi értekezlet jegyzőkönyve 

16. Az intézményi tanácsi értekezlet jegyzőkönyve 

17. A diákönkormányzati értekezlet jegyzőkönyve 

18. ZÖLDÖK 
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1. Alsó tagozatos,1-4. évfolyam bevezető és kezdő szakaszban tanítók 
munkaközösségének munkaterve 

 
 
A munkaterv a NAT, a HPP alapján, a munkaközösségi tagok javaslatait figyelembe véve készült. 

Munkaközösségünk az 1-4. évfolyam bevezető és kezdő szakaszához tartozó tantárgy-pedagógiai és 
szervezési feladatok ellátására alakult. A kollégák azonos érdeklődése, igényes pedagógiai felkészültsége 
jellemzi közösségünket. 
 

I. A munkaközösség tagjai az 1-4. évfolyamokon tanító nevelők. 
 

Alsós igazgatóhelyettes: Mohácsi Zoltánné 

Tanítók: 

1.a : Adorjánné Kónya Gyöngyi- Kohlné Varga Rózsa 

 1.b : Bartal Edit- Kajáriné Pápista Nóra 

2.a : Hőnyiné Jantner Judit- Gáspárné Magyar Andrea 

 2.b : Kónya-Benedeczki Erika- Ziliziné Petrik Klára 

3.a : Sántáné Blatt Szilvia- Szabados Ágnes 

3.b : Pretzné Varju Erzsébet- Horváth Éva 

 4.a : Zengrüberné Fetter Szilvia- Tímárné Steigerwald Katalin 

4.b : Koszorúsné Nepp Ágnes- Nagyné Majer Erika 

 
Alsó tagozaton tanítanak még: 

Idegen nyelvet oktató pedagógusok: Moróné Nagy Kollár Helga (angol nyelv), Németh Hajnalka 

(angol nyelv), Szilágyi Viktória (angol nyelv) Adorjánné Kónya Gyöngyi (német nyelv), 

Zengrüberné Fetter Szilvia (német nyelv) 

Fejlesztő pedagógus: Weisz Józsefné 

Dzsúdó oktató: Kanczler István 

Német tánc oktató: Horváth Éva 

Néptánc oktató: Ujvári Dávid 

Úszás oktató: Sági Anna 
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II. Alapvető céljaink: 
 

 Legfontosabb célunk a biztos, szilárd alapismeretek nyújtása, az általános műveltség 

megalapozása. 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott, következetes, gyermekközpontú légkörben történő 

személyiségfejlesztésre törekszünk. 

 Egységes szemléletet alakítunk ki az alsó tagozaton tanító osztályfőnökök és szaktanárok 

összehangolt munkája során. Célunk egymás szakmai munkájának segítése tapasztalatcserével. 

 Kiemelt célunk az idei tanévben a hagyományőrzés tekintetében az iskolánk fennállásának 125. 

évfordulóról való méltó megemlékezés. 

 További hagyományápolással kapcsolatos célunk városunk helytörténetének, nevezetességeinek 

megismerése.  

 A fenntarthatóság jegyében kiemelt részterületként célunk a környezeti nevelés fontosságának 

tudatosítása, a közvetlen környezet megbecsülése, az ökoiskolai környezettudatos magatartás 

kialakítása, a természet védelmére, szeretetére való nevelés. 

 A nyelvoktatás terén célunk a nyelvi kommunikáció fejlesztése, a használható idegen nyelvi tudás 

megszerzése. 

 A mérések kiértékelésének tapasztalatait hasznosítjuk a további tervezéseink során. 

 A digitális kompetencia fejlesztése céljából a digitális táblák és egyéb interaktív taneszközök aktív 

használatával a tanítási órák hatékonyságát növeljük. 

 Az egészséges életmódra nevelés terén célunk a családokkal való együttműködés erősítése a 

tudatos, egészséges táplálkozás érdekében. 

 Kiemelt célunk a tehetséges tanulók kiválasztása és hatékony támogatása.  

 Célunk az egymás elfogadására való törekvés szemléletének kialakítása, a szociális különbségek 

tolerálása. 
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III. Kiemelt feladataink: 

 
 Feladatunk ebben a tanévben is olyan alapozó munka, amelyre biztonsággal lehet építeni a 

felsőbb évfolyamokon. Legfontosabb feladat az alapkészségek hatékony, módszeres 

megalapozása. 

 Feladatunk, hogy minden gyermeket a képességeinek megfelelő tempójú tanulásra késztessünk. 

 Erősítjük tanulóinkban a tudatos környezetvédelemmel kapcsolatos elhivatottságot. 

 Feladatunk elsősorban a digitális eszközök alkalmazását segítő továbbképzések felkutatása, 

azokon való részvétel. Kiemelt feladatunk a digitális oktatás kiszélesítése, a modern eszközök 

használata. Eredményes informatika szakköri munka kiépítése a feladat. 

 A hatékony tanulási módszerek megismerését továbbképzéseken, illetve házi ötletbörze 

szervezésével kívánjuk elősegíteni.  

 Tanulóink eredményes felkészülését, önálló ismeretszerzését helyes tanulási szokások 

ismertetésével segítjük. 

 Fontos feladatunknak tekintjük az egyéni képességek figyelembe vételével a tanulócsoportok 

kialakítását, illetve az életkori sajátosságok figyelembevételével az ismeretek tapasztalati úton 

történő tanítását korszerű szemléltetéssel, játékossággal, az egyéni tanulási technikák 

eredményesebbé tételét. 

 Kiemelt feladatunk a tehetséggondozás, amely komplex feladat, mert az egész személyiségre hat. Fontos 

a tanulók érdeklődésének felkeltése, tantárgyi tudásuk elmélyítése, kreativitásuk fejlesztése, önbizalmuk 

növelése. Tanulóinkat a versenyeken való részvételre ösztönözzük, majd felkészítjük a különböző szintű 

szaktárgyi, kulturális és sportversenyekre őket.  

 Kiemelt feladatunk az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése terén az idegen nyelvi óravezetés 

előtérbe helyezése. Idegen anyanyelvű vendégtanárokkal való találkozást biztosítunk 

tanulóinknak, a tehetségeket nyelvi versenyekre készítjük fel. 

 Paks város hagyományainak megismerése érdekében feladatunk a város intézményeivel való 

szoros együttműködés. Meglátogatjuk a nevezetes paksi épületeket, megismerjük Paks térképét, 

könyvtári óra keretében helyismereti foglalkozásokat szervezünk.  

 Együttműködünk a városi képtárral, múzeummal, rendszeresen részt veszünk az általuk 

meghirdetett foglalkozásokon. 
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 A fenntarthatóság jegyében szelektíven gyűjtjük a hulladékot, részt veszünk gesztenye, illetve 

kupakgyűjtő versenyeken. Kirándulásaink során feladatunk a környezettudatos magatartásra való 

ösztönzés példaadással. 

 A vizuális nevelés során felkutatott tehetségek saját gyermekmunkáinak kiállításaival közvetlen 

környezetünk esztétikumának emelése a feladatunk. 

 Egymás elfogadásának erősítése érdekében feladatunk a családokkal való együttműködés. Etika 

órák keretében helyzetgyakorlatokkal kívánjuk erősíteni a különbségek tolerálását.  

 Feladatunk az osztályon belüli közös problémák feltárása, majd megoldása.  

 Tanítási óráinkon a hatékony tanítási módszerek - differenciált tanulásszervezés, - kooperatív 

tanulás (páros munka, csoportmunka), - differenciált rétegmunka alkalmazását helyezzük 

előtérbe. A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét élménypedagógiai foglalkozásokkal 

növeljük. Fokozott figyelmet fordítunk a hiányzásaik minimálisra csökkentésére.  

Együttműködünk a gyermekvédelmi felelőssel, segítjük munkáját. 

 Feladatunk a beiskolázás hatékonyságának megőrzése, az első osztályokba a zökkenőmentes 

beilleszkedés elősegítése. 

 

Céljaink, feladataink megvalósítása érdekében a tanítási órákon kívül is igyekszünk olyan programokat 

szervezni tanulóinknak, ahol tehetségüket kibontakoztathatják. Törekszünk arra, hogy minél több tanuló 

átélhesse a kreatív alkotás örömét. 

 
IV. Eseménynaptár: 

 
Időpont Feladatok Felelősök 
2018. 
Aug. 27. 

Alakuló értekezlet Intézményvezetők 
Pedagógusok 

Aug. 28. Tankönyvosztás Szabados Ágnes 
Aug. 27-31. Osztálytermek rendezése, díszítése,  

folyosói faliújság szerkesztése 
Osztályfőnökök, 
osztálytanítók 
Pretzné Varju 
Erzsébet 

Aug. 29. 1. munkaközösségi foglalkozás: A munkaközösség 
éves munkatervének kiegészítése javaslatokkal, 
elfogadása. A tanév fő feladatainak, céljainak 
meghatározása, az éves program megtervezése. Az 
egyéni feladatok vállalása.  

Bartal Edit 
munkaközösség-
vezető 
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Szept. 3. Tanévnyitó ünnepély 
Házirend ismertetése  
Tűz-és balesetvédelemi tájékoztatás 

Osztályfőnökök, 
osztálytanítók 

Szept. 3. Országos Nagy Sportágválasztó programon való 
részvétel a Városi Strand területén 2-4. évfolyamok 

Osztályfőnökök, 
osztálytanítók 

Szept. 10. Gyermekszínház szervezése Koszorúsné Nepp 
Ágnes 

Szept. 10-
14. 

Orvosi alkalmassági vizsgálat Osztálytanítók 

Szept. 12. „Pont Velem” okos iskola programban való részvétel Kohlné Varga Rózsa 
Szept. 14.  Logopédiai szűrés 1. évfolyamon Weisz Andrea 

logopédus 
Szept. 14. Őszi túra szervezése 

1. tanítás nélküli munkanap 
Osztályfőnökök, 
osztálytanítók 

Szept. 15. Tanmenetek elkészítése, leadása Osztályfőnökök, 
osztálytanítók 

Szept. 17. Szülői értekezletek megtartása Osztályfőnökök 
osztálytanítók 

Szept. 17. Szakkörök indítása Szakkörvezetők 
Szept. 17.  Gesztenyegyűjtés indítása Osztálytanítók 
Szept. 17. Uszodai foglalkozások indítása a 3. évfolyamon Sántáné Blatt Szilvia 

 
 

Szept. 20. Jelentkezés a Városi Képtár foglalkozásaira Bartal Edit 
Osztályfőnökök 

   
Szept. 24. Tanulásképesség vizsgálat az 1. évfolyamon, a 

tanítók által javasolt tanulók részére 
Weisz Józsefné 
fejlesztőpedagógus 

Szept. 25. Benevezés a „Zöldalma” programsorozatba 
Kupakgyűjtés elindítása 

Tímárné Steigerwald 
Katalin 

Szept. 26. A levelezős feladatmegoldó versenyekre való igény 
felmérése, jelentkezési lapok elküldése (2-4. 
osztályok) 
SULI-GURU Tehetséggondozó Tanulmányi Verseny 
 

Osztályfőnökök 
Bartal Edit 
 

Szept. 28. Osztálystatisztikák elkészítése, KRÉTA e-napló 
kitöltésének ellenőrzése 

Osztályfőnökök 

Szept. 30. Törzslapok kitöltése, nyomtatása 
1. osztályos bizonyítványok megnyitása 

Osztályfőnökök 
1. évf. 
osztályfőnökei 

Okt. 2. Beszéd, hallás és beszédészlelés vizsgálat az 1. 
osztályokban a tanítók által javasolt tanulóknak 

Weisz Józsefné 
fejlesztőpedagógus 

   

Okt. 4. Tanév eleji diagnosztizáló felmérések elvégzése, 
kiértékelése (2-4. évfolyamok) 

Magyar nyelv és 
irodalom, angol és 
német idegen nyelv, 
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matematika tanítók 
Okt. 5. Október 6. Nemzeti Gyásznap 

Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról 
Iskolarádió  
3-4. évfolyamokon emlékezés mécsesgyújtással az 
aulában és magyar órákon 

Osztályfőnökök 
osztálytanítók 
Fallerné K. Eszter 

Okt. 12. A gyűjtött gesztenye leadása Osztálytanítók 
Okt. 12. DIFER-mérésben résztvevő tanulók felmérése 1. évfolyamon 

tanítók 
Okt. 13. ÖKO program Osztálytanítók 
Okt. 19. Október 23. Nemzeti ünnepről való megemlékezés 

Iskolai műsor megtekintése 
Osztálytanítók 
8. évfolyam tanulói 

Okt. 23. Városi ünnepen való részvétel Osztálytanítók 
Okt. 26. DIFER-mérésben résztvevő tanulók névsorának 

lejelentése 
Intézményvezető 

Okt.29-
nov.2 

Őszi szünet  

Nov. 7-9. Német nemzetiségi napok programjai  
Márton napi ludaskodás, lampionos felvonulás 

Adorjánné Kónya 
Gyöngyi, 
Zengrüberné Fetter 
Szilvia 

Nov. 21. Nevezés a Zrínyi Ilona matematika versenyre Szabados Ágnes 

Nov. 29. ISKOLANAP 
GÁLAMŰSOR iskolánk fennállásának 125. évfordulója 
alkalmából 

Osztálytanítók 

Nov. 30. 1. osztályosok DIFER mérése- egyéni vizsgálat 1. évfolyamon 
tanítók 

Dec. 6. Mikulás fogadása 
Délután: Motoros Mikulások fogadása 

Osztályfőnökök 
osztálytanítók 

Dec. 11. Angol teadélután programjának megszervezése Moróné Nagy Kollár 
Helga, Németh 
Hajnalka 

Dec. 15. 2. tanítás nélküli munkanap Osztálytanítók 
Dec. 21. Karácsony ünneplése osztálykeretek között Osztályfőnökök 

osztálytanítók 
 

Dec. 22-
jan.2 

Téli szünet  

2019. 
Jan. 8.  

Úszás-Diákolimpia- városi, megyei versenyek Sántáné Blatt Szilvia 

Jan. 16. 2. munkaközösségi foglalkozás: Az első félév Bartal Edit  
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munkájának értékelése, a második félév feladatainak 
tervezése. A felmerült problémák megbeszélése. A 
kiemelt feladatok elvégzésének tapasztalatai. A félév 
zárása. 

munkaközösség-
vezető 

Jan. 22. A magyar kultúra napja „Együtt szaval a nemzet” Magyart tanítók 
Jan. 25. Félévi osztályozó értekezlet Osztálytanítók 
Jan. 25. I. félév vége  
Febr. 1. Bizonyítványok kiosztása Osztályfőnökök 
Febr. 4. Félévi szülői értekezletek Osztályfőnökök 

osztálytanítók 
Febr. 7. Félévi diagnosztizáló felmérések elvégzése, 

kiértékelése (2-4. évfolyamok) 
Magyar nyelv és 
irodalom, angol és 
német idegen nyelv, 
matematika tanítók 

Febr. 14. Farsangi jelmezbál lebonyolítása Osztályfőnökök 
osztálytanítók 

Febr. 15. DÖK nap Diáknap, Sportverseny, Kidobó bajnokság 
3. tanítás nélküli munkanap 
 

Osztályfőnökök, 
testnevelést tanítók 

Febr. 15. Zrínyi Ilona matematika verseny 1. forduló Matematika tanítók 
Febr. 23. Alapítványi bál Osztálytanítók 
Febr. 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Osztálytanítók 
Febr.26-
márc.3. 

Sítábor  

Febr. 25-
márc. 1. 

„Pénz7” Pénzügyi és vállalkozói témahét Osztálytanítók 

Márc. 14. Március 15. Nemzeti ünnepünk 
Az 1848-49-es szabadságharcra emlékezünk 
ünnepséggel 

Humán 
munkaközösség 

Márc. 15. Városi ünnepségen való részvétel- iskolánk rendezi Osztálytanítók 
Humán 
munkaközösség 

Márc. 18-
22. 

Fenntarthatósági témahét Osztálytanítók 

Márc. 22. Víz világnapja – rajzpályázat, faliújság 
 

Vizuális kultúra 
tanítók 

Márc. 22.   „Ügyes munkák” füzetkiállítás a tárlókba Osztálytanítók 
Márc. 26. Nyílt nap: beiskolázási program megszervezése 

 
Bartal Edit 
1-4. évfolyam tanítói 

Ápr. 8-12. Digitális témahét Osztálytanítók 
 

Ápr. 11. Megemlékezés a Magyar Költészet Napjáról, 
illusztráció készítése a versekhez 
Szavalóverseny 

Magyar nyelv és 
irodalmat tanítók 
Sántáné Blatt Szilvia 

Ápr. 11. Idegen nyelvi szép-kiejtési házi verseny 1-3. Adorjánné Kónya 
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évfolyamosoknak angol és német nyelvből 
Versengések feladatlapokon- 4. osztályos tanulók 

Gyöngyi, 
Zengrüberné Fetter 
Szilvia, Moróné 
Nagy Kollár Helga 

Ápr. 16. Holokauszt emléknap Humán 
munkaközösség 

Ápr.19- 28. Tavaszi szünet  
Ápr. 22. Föld napja, megemlékezés osztályszinten Környezetismeret 

tanítók 
Ápr. 25-26. 4-5. tanítás nélküli munkanapok  
Máj. 6. Anyák napi műsorok megszervezése 1. és 4. 

évfolyam 
Ajándék készítése 
Szülői értekezletek 

Osztályfőnökök, 
osztálytanítók 

Máj 9. Tanév végi diagnosztizáló felmérések elvégzése, 
kiértékelése (2-4. évfolyamok) 

Magyar nyelv és 
irodalom, 
matematika tanítók 

Máj. 10. Madarak és fák napja ÖKO 
munkaközösség 

Máj. 14. A tanév legjobb helyesírója verseny a 3-4. 
évfolyamosoknak 

Sántáné Blatt Szilvia 

Máj. 15. 3. munkaközösségi foglalkozás: Tanév végi 
tanulmányi kirándulásaink tervezése, programok, 
megvalósítás. Aktuális események, a tanév végi 
teendők egyeztetése. Szakmai ötletbörze. 
Az éves munka értékelése, tapasztalatok 
megbeszélése. 
Javaslatok a jövő tanévre. 
 

Bartal Edit 
munkaközösség-
vezető 

Máj. 20-tól Tanulmányi kirándulások szervezése Osztályfőnökök, 
osztálytanítók 

Máj. 29.  Német nemzetiségi kitelepítettek napja 
 

Német nyelv tanítók 

Jún. 1.  Városi pedagógus nap 
 

Pedagógusok 

Jún. 3-7. Kirándulás német nyelvterületre a német nyelv 
tanulóinak részvételével – ausztriai tábor 
 

Német nyelv tanítók 

Jún. 4. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról 
Iskolarádió 
 

Osztályfőnökök 

Jún. 5. Környezetvédelmi világnap, faliújság 
Tisztasági verseny- DÖK 
 

ÖKO munkacsoport 

Június Tanév zárása, bizonyítványok, törzslapok elkészítése, 
dokumentumok pontos kitöltése 

Osztályfőnökök 
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Jún. 14. Év végi osztályozó értekezlet és Tanévzáró értekezlet 

Tantestületi pedagógusnap 
6. tanítás nélküli munkanap 
 

Minden pedagógus 

Jún. 16. 8. évfolyamos tanulók ballagása 
Tanévzáró ünnepély 
 

Osztályfőnökök, 
osztálytanítók 

Jún. 17-től Nyári szünet  
Jún. 17-21. Cseresznyési szabadidő tábor Bartal Edit 

táborvezető 
 
 
IV.: Versenyek: 

 Levelezős versenyek: 

- SULI-GURU Tehetséggondozó Tanulmányi Verseny alsó tagozatos diákok részére a 2-4. 

évfolyamokon matematika, irodalom, nyelvtan, környezetismeret, angol nyelv tantárgyakból.  4 

fordulós verseny. 

A jelentkezési lap beküldési határideje: 2018. szeptember 26. 

Felelős: Bartal Edit 

 

 Házi versenyek: 

- Költészet napja alkalmából rendezett szavalóverseny 

A verseny időpontja: 2019. április 11. 

Felelős: Sántáné Blatt Szilvia 

- Idegen nyelvi szép-kiejtési verseny 1-3. évfolyamos tanulóknak 

Idegen nyelvi feladatlapos verseny 4. osztályos tanulóknak 

A verseny időpontja: 2019. április 11. 

Felelősök: Adorjánné Kónya Gyöngyi, Zengrüberné Fetter Szilvia, Moróné Nagy Kollár 

Helga, Németh Hajnalka, Szilágyi Viktória 

 

- A tanév legjobb helyesírója verseny 3-4. évfolyamosoknak 

A verseny időpontja: 2019. május 15. 

Felelős: Sántáné Blatt Szilvia 
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Országos verseny: 
 

- Zrínyi Ilona Országos Matematikai Verseny 2-4. évfolyamosoknak 

Nevezési határidő: 2018. november 21. 

Az 1. forduló időpontja: 2019. február 15. (péntek) 1400 óra 
Felelős: Szabados Ágnes 

 

Az alsó tagozat munkaközössége a 2018/2019-es tanévben is a kollégák naprakész szakmai tudására 

támaszkodva végzi tevékenységét. 
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2. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

A munkaközösség tagjai: 

5.a Juhász Veronika 

5.b Farkasné Gungl Rita 

6.a Bukta Andrea 

6.b Kanczler István 

6.c Horváth Éva 

7.a Dr. Vincze Zoltánné 

7.b Ványiné Németh Ildikó 

8.a Fallerné Krasznavölgyi Eszter 

8.b Szilágyi Istvánné 

Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai követik az iskola kiemelt céljait és feladatait. Megismerik az 

osztályfőnöki munka alapdokumentumait, amelyek a nevelőmunka fő irányait meghatározzák. 

„Minden kultúra a szabadságok és a korlátok funkcionális együttese. Aki érti a kultúráját, tud benne 

mozogni, ezért az a legnagyobb segítség, ha megtanítok valakit érteni a saját kultúráját. Ez a jó iskola 

feladata.” /Csányi Vilmos/ 

A 2018-2019-es tanév kiemelt nevelési célja: Múltból építkező jelen az élhető jövőért. 

Ezen cél megvalósításához tudatosan kell építkezni a múltból, hagyományainkat érzelmileg, értelmileg 

aktívan élni. A jelen feladataiban a fenntartható, élhető jövőért dolgozni. A tanulói, tanári, szülői 

közösség összetartó, kölcsönösen egymást segítő munkáját erősíteni. Az ÖKO tudatos szemléletet 

szélesítése egyik legfontosabb feladatunk. 

 

Kiemelt nevelési feladat: Összetartás, empátia, nyitott látásmód, segítőszándék által vezérelt 

gondolkodásmód és tevékenység. A fenntarthatóság iskolai szinten történő megvalósítása. Iskolánk 125 

éves történelmének beillesztése a város helytörténetébe. 

 
Kiemelt oktatási feladat: Egységes, magas szintű, gyakorlatorientált nyelvoktatás. 

Mérési eredmények felhasználása. Fejlesztő pedagógia kiaknázása. Új és különleges bánásmód 

biztosítása a tanulás- tanítás-nevelés terén.  
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Folyamatos továbbképzések biztosítása. Digitális kompetencia fejlesztése, gyakorlati alkalmazása.  

 

További célok a tanév során:  

Iskolánk akkreditált tehetségpont. A címnek megfelelően az éves munkatervben kiemelten foglalkoznak 

az osztályfőnökök a felkutatott tehetségekkel. 

Az örökös ÖKO iskola cím elnyerése is állandó, megtervezett, összehangolt munkát igényel. Az 

osztályfőnökök a szülőkkel és diákjaikkal összefogva, megoldható feladatokat tűznek ki. 

A tanulók fizikai állapotának további fejlesztése az előző évi felmérések tükrében. A tehetséges tanulók 

felkutatása, irányítása. A tanulási nehézséggel küzdő tanulók segítése.  

A célok megvalósításához a munkaközösség tagjai összetartó, egymást segítő munkával járulnak hozzá. 

Folyamatosa képezik magukat, nyitottak az új módszerek alkalmazásában, miközben a hagyományokat is 

figyelembe veszik. 

 
Kiemelt feladatok és témák a tanév során évfolyamokra lebontva: 

5.osztályok: 

 Az osztályközösség megismerése, fejlesztése. 

 Az osztály tagjainak átfogó jellemzése, megosztása az osztályban tanító pedagógusokkal az első 

szülői értekezletet megelőző tagozati értekezleten 

 Fejlesztési tervek, stratégiák kialakítása. 

 Érzékenyítő programok szervezése. 

 Esélyegyenlőség biztosítása. 

 Tehetségek felfedezése, irányítása, fejlődésük követése. 

 Problémákkal küzdő tanulók felkarolása, felzárkóztatás megszervezése, teljesítményük 

figyelemmel kisérése. 

 Táborozások szervezése. 

 Különböző tanulási technikák megismerése, alkalmazása. Változatos tanulásszervezés, 

tevékenykedtetés, tapasztalatszerzés gazdag lehetőségeinek megteremtése. (Munkaterv: 

Pedagógiai elvek, feladatok.) 

 Az iskolai dokumentumok megismertetése, értelmezése. 



Paksi Bezerédj Általános Iskola 
7030 Paks, Szentháromságtér 1. 
 75/200-324; Fax: 75/511-054 
 E-mail: info@bezeredj-paks.sulinet.hu Regisztrált Tehetségpont 

51 
 

 Az iskolai hagyományőrző programokban történő aktív részvétel megszervezése. 

 Az osztály tanulóinak aktív bevonása a szűkebb-tágabb környezet megismerésébe, megvédésébe, 

célszerű használatába.  

 Az iskolában induló szakkörök megismerése. 

 Jelentkezés házi, megyei, országos versenyekre. 

 Az iskolai környezet megóvása, rendeltetésszerű használata. 

 Az iskolai életben egyszerűen megoldható környezetvédelmi feladatok megvalósítása. 

 Paks város környezetvédelmi egyesületeivel történő aktív kapcsolat kiépítése. 

 Mozgáskultúra fejlesztése, mozgásos játékok, szabadidős tevékenységek szervezése, az óraközi 

szünetek aktív eltöltésének tanítása, tanulása. 

 Az osztályközösség év végi helyzetének felmérése. 

6. 7. 8. osztályok:  

Az előbb felsoroltakon kívül: 

 Közösségformáló tevékenységek szervezése.  

 A helyes pályaválasztás felé terelés. 

 Erkölcsi kérdések, életmód, kultúra összefüggései a sporttal, mozgással. 

7. évfolyam: 

 Pályázat: Határtalanul-Erdély 

8.évfolyam: további hangsúlyozott feladatok: 

 Készülés a továbbtanulásra. 

 Pályaorientációs programokon való részvétel szervezése. 

 A fegyelem, rendszeresség, kitartás erősítése. 

 A társadalom elvárásai, az egyén boldogulásának összehangolása. 

 Önismeret fejlesztése. 

 Ballagás szervezése.  
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AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG TEMATIKUS FELADATAI 

Éves feladatok havonként 

Augusztus 

Téma Időpont Felelős 

Alakuló munkaközösségi 

értekezlet 

augusztus 29. Vincze Zoltánné 

Munkaterv leadása augusztus 31. Vincze Zoltánné 

Szeptember 

Téma Időpont Felelős 

Évnyitó szeptember 3 Iskola vezetése, humán mk. 

1. és 8. osztályfőnökök 

Vajdáné Fehér Ildikó 

Adminisztráció, 

dokumentumok elkészítése: 

 

szeptember 3-9. Osztályfőnökök, MK vezetők, 

szaktanárok, iskola vezetése 

DÖK küldöttgyűlés szeptember 6.  Juhász Veronika 

Sportágválasztó szeptember 3. Osztályfőnökök, testnevelés 

mk. 

SZMK ülés szeptember 11. Iskola vezetősége 

Munkaközösségi értekezlet szeptember 11. Vincze Zoltánné 

Diákközgyűlés szeptember 10. Juhász Veronika 

 

Papírgyűjtés szeptember 14. Juhász Veronika, 

osztályfőnökök 

Tehetséges Paksi Fiatalok 

Pályázat 

szeptember 15. Iskola vezetése, 

osztályfőnökök; Tumpek 

Györgyi 

Tanmenetek leadása szeptember 15. Mk. vezetők, szaktanárok 

Szülői értekezletek  szeptember 18.  5., 6., 7. évf. 



Paksi Bezerédj Általános Iskola 
7030 Paks, Szentháromságtér 1. 
 75/200-324; Fax: 75/511-054 
 E-mail: info@bezeredj-paks.sulinet.hu Regisztrált Tehetségpont 

53 
 

Osztályfőnökök 

Határtalanul pályázat: szülői 

értekezlet 

szeptember 18. 7. osztály osztályfőnökei 

Határtalanul: előkészítő órák szeptember 21. 7. évfolyam 

osztályfőnökei 

Pályaválasztási fórum szeptember 22.-24. Dombainé Müller Teréz 

Pályaválasztási projekt szeptember 26. 6. évfolyam 

osztályfőnökei 

Erdély: Határtalanul szeptember 24.-28. 7. évfolyam 

osztályfőnökei 

 

Október 

Téma Időpont Felelős 

Versenynaptár készítése, 

összehangolása 

Folyamatos Szaktanárok, 

osztályfőnökök. 

Városi múzeum és képtár 

interaktív programjainak 

figyelése, kiválasztása 

folyamatos Szaktanárok, 

osztályfőnökök. 

Nemzeti a 

diákokért programsorozat 

szervezése 

folyamatos Osztályfőnökök 

Megemlékezés az Aradi 

vértanúkról; témanap: 

Erdély 

október 5. 7. évfolyam osztályfőnökei 

Pályaválasztási szülői ért. október 9. Dombainé Müller Teréz és a 

8. évfolyam osztályfőnökei 

Séta, sport a természetben. 

ÖKO és TIE összefogás 

október 13. Szabóné Novák Beáta, 

testnevelés mk. , 

osztályfőnökök 

Október 23. Október 22. és 23. mindenkori 8.b 
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 Iskolai és városi ünnepség 

(koszorúzás) 

 

osztályfőnöke és humán mk. 

 

Módszertani tapasztalatok 

gyűjtése, megosztása 

Folyamatos Osztályfőnökök 

A jubileumi gálára történő 

előkészületek 

Folyamatos Osztályfőnökök 

November 

Téma Időpont Felelős 

Tagozati értekezletek  November  Szaktanárok, 

osztályfőnökök, Vincze 

Zoltánné 

Osztálykirándulások 

előkészítése, szervezése, 

összehangolása 

Folyamatos Osztályfőnökök 

Márton napi ludaskodás. 

(beiskolázás) Német 

Nemzetiségi Hét 

November. 7-9. Horváth Éva, Juhász Vera, 

Adorjánné Kónya Gyöngyi 

Kovácsné Pál Krisztina 

Tanulmányi helyzet 

elemzése, új szabályozások 

gyakorlati megvalósulásának 

tapasztalatai 

folyamatos Szaktanárok, 

osztályfőnökök, Vincze 

Zoltánné 

125 éves az iskolánk. 

Műsorok előkészítése, 

szervezés 

folyamatos iskolavezetés, 

osztályfőnökök 

Gála: 125 éves az iskolánk november 29. iskolavezetés, 

osztályfőnökök 
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December 

Téma Időpont Felelős 

Bukásra álló tanulók és 

szüleik értesítése 

december 3-7. osztályfőnökök, szaktanárok 

Decemberi ünnepek köre. 

Kórustalálkozó. 

Hagyományok 

megismerése, 

felelevenítése, ápolása 

december  osztályfőnökök; 

Laszlóczkiné Füstös Mária 

 

Mikulás-vetélkedő december 6. Testnevelés mk, Juhász 

Vera, Fallerné K. Eszter 

Városi kórustalálkozó decemberben Laszlóczkiné Füstös Mária 

Szakmai, módszertani 

tapasztalatok 

megbeszélése. Tanulási, 

magatartási problémák 

megvitatása 

december vége Osztályfőnökök 

Karácsony osztálykeretben december 21.. osztályfőnökök 

Január 

Téma Időpont Felelős 

8. évfolyamon versenyvizsga 

lebonyolítása 

január 7. matematika 

január 10. magyar 

január11. történelem 

 

 

A 8. évfolyam matematika, 

magyar, történelem szakos 

tanárai és osztályfőnökei. 

Humán és reál mk. 

Magatartás, szorgalomjegyek 

előkészítése a tanulókkal 

január 12-15. Osztályfőnökök 

Tantárgyankénti érdemjegyek 

számának ellenőrzése, 

szaktanárokkal konzultáció 

Folyamatos Osztályfőnökök 
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Központi felvételi vizsga a 8. 

évfolyamos tanulók számára 

január 19. Dombainé Müller Teréz, 

osztályfőnökök 

Munkaközösségi értekezlet január 23. Vincze Zoltánné 

Osztályozó értekezlet január 25. Osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Félévi értekezlet január 28. Iskola vezetése 

Megemlékezés a német 

nemzetiségű kitelepítettekről 

január. 30 Idegen nyelvi mk 

Félévi értesítő megírása január 26-február 1. Osztályfőnökök 

SZMK értekezlet január 30. iskola vezetése 

Február 

Téma Időpont Felelős 

Félévi értesítők kiosztása február 1. Osztályfőnökök 

Szülői értekezlet február 5. Iskolánk vezetése, Vincze 

Zoltánné, osztályfőnökök 

Alapítványi bál szervezése Folyamatos Osztályfőnökök, 

szaktanárok, napközis 

kollégák, iskola vezetése 

Készülődés a farsangra és 

diáknapra 

Folyamatos Osztályfőnökök és DÖK 

Farsang lebonyolítása február 14. Osztályfőnökök és DÖK,  

Diáknap lebonyolítása február 15. Osztályfőnökök és DÖK, 

testnevelés mk. 

Alapítványi bál 

lebonyolítása 

február 23. Osztályfőnökök, 

szaktanárok, napközis 

kollégák, iskola vezetése 

A fasizmus és 

kommunizmus áldozataira 

történő emlékezés 

február 25. Tumpek Györgyi, Ványiné 

Németh Ildikó, történelem 

mk. 

Sítábor február 26-március 3. Szilágyi Istvánné, 
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osztályfőnökök 

Pénzügyi tudatosság és 

gazdálkodás hete 

február 25-március 1. Osztályfőnökök, iskola 

vezetése, szaktanárok 

Március 

Téma Időpont Felelős 

Nemzeti Ünnep márc.15. 

Ünnep az iskolában 

 

március 14. Humán mk. 

Nemzeti Ünnep márc.15. 

Városi ünnepség 

március 15. Humán mk. 

Fenntarthatósági program március 18-22. Szabóné Novák Beáta,  

osztályfőnökök 

A Víz világnapja március 22. Szabóné Novák Beáta, a 6. 

évf. osztályfőnökei 

Nyílt nap március vége Iskolánk vezetése, 

osztályfőnökök, szaktanárok 

Április 

Téma Időpont Felelős 

Digitális témahét április 8.-12. Osztályfőnökök, iskola 

vezetése, szaktanárok 

A Költészet napja április 11. Humán mk. 

Megemlékezés a 

Holokauszt áldozatairól 

április 16. Tumpek Györgyi, László 

Boldizsárné előadó, 8. évf. 

osztályfőnökei, Ványiné 

Németh Ildikó, Bukta 

Andrea 

Munkaközösségi értekezlet április 30. Vincze Zoltánné 

Május 

Téma Időpont Felelős 

Bukásra álló tanulók és május 2. osztályfőnökök, szaktanárok 



Paksi Bezerédj Általános Iskola 
7030 Paks, Szentháromságtér 1. 
 75/200-324; Fax: 75/511-054 
 E-mail: info@bezeredj-paks.sulinet.hu Regisztrált Tehetségpont 

58 
 

szüleik értesítése 

Szülői értekezletek 

lebonyolítása 

május 7. Osztályfőnökök, Vincze 

Zoltánné 

Tanév végi diagnosztizáló 

feladatok elvégzése 

május 10. Szaktanárok, 

osztályfőnökök 

Osztálykirándulások 

lebonyolítása. 

május 13-31. Osztályfőnökök 

DÖK május 13. Juhász Veronika 

Nyelvi mérés május 22. nyelvszakos kollégák 

Országos 

Kompetenciamérés 

május 29. Juhász Andrea 

Ballagás és tanévzáró 

előkészítése 

Folyamatos Humán mk, Kanczler István, 

Juhász Vera, Laszlóczkiné 

Füstös Mária 

 

Június 

Téma Időpont Felelős 

Táborozás német 

nyelvterületen 

június 3-7. Kovácsné Pál Krisztina 

igazgató 

A nemzeti összetartozás 

napja 

Június 4. Iskola vezetése, 

osztályfőnökök 

Magatartás, 

szorgalomjegyek 

előkészítése a tanulókkal, 

tanárokkal 

Folyamatos Osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Nyolcadik évfolyamos 

tanulók búcsúzása. 

(Bolondballagás, 

köszönetnyilvánítás, 

meghívók küldése, iskolai 

június 12.-13. 8. évfolyam osztályfőnökei 
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nyakkendők leadása) 

Év végi osztályozó 

értekezlet/tanévzáró 

értekezlet 

június 14. 

június 17. 

Osztályfőnökök, iskola 

vezetősége, munkaközösség 

vezetői 

E-osztálynapló lezárása, 

Anyakönyv és bizonyítvány 

megírása 

június 13-14. Osztályfőnökök, igazgató 

helyettes 

Ballagás és tanévzáró.  

lebonyolítása 

június 15. 10 óra ballagás 

17 óra tanévzáró 

Igazgató, humán mk., 

Vajdáné Fehér Ildikó, DÖK, 

Laszlóczkiné Füstös Mária, 

osztályfőnökök 

ÖKO-fül 

A munkatervben zölddel jelölöm az ÖKO munkaterv céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó 

tevékenységeket. 

Cél: mikrokörnyezetben, kis lépésekben, tudatosan és hatékonyan építeni az élhető jövőt. 

Tudatos étkezés: iskolagyümölcs program lehetőségeinek széles körű igénybevétele. Az 

osztályfőnökök koordinálják a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását. 

A szülői értekezleteken a szülőket is bevonjuk a „zöld” program megvalósításába. 

Ne szennyezzük környezetünket, vizeinket hosszan lebomló műanyagokkal! Vállalás: Saját pohár az 

osztályközösségnek. Mosható, nem eldobandó. (5.a, 5.b, 7.a, 8.b) 

Az osztályban keletkező hulladék szétválogatása. (7.a) 

Újrahasznosított taneszközök vásárlása. A tanulók étkezéséhez, tízórai csomagolásához doboz, 

ruhaszalvéta, kulacs, papírzacskó. 

DÖK alakuló ülés: Minden osztályból az egyik küldött „zöld” felelős lesz. 
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A munkaközösség éves programja: 

1. foglalkozás – augusztus 29. 

 Az éves munka tervezése. 

 Osztályfőnöki feladatok megismerése 

 A tanévkezdés feladatainak megismerése. 

 Új osztályfőnökök tájékoztatása. 

 Határtalanul pályázat megvalósítási tervének megbeszélése. 

 Felkészülés iskolánk 125 éves évfordulójának megünneplésére, ötletek gyűjtése. 

 Kiemelt célok, feladatok megfogalmazása, gyakorlati megvalósításának megtervezése. 

 A tanév változásainak megismerése. 

 Az e-napló használata. 

 Egységes osztályfőnöki adminisztráció megbeszélése. 

 Teremrend megismerése. 

 Csoportok kialakítása. 

 Ügyelet megszervezése, változtatások megbeszélése. 

 Első tanítási nap tennivalóinak összegyűjtése. 

 A szabadon felhasználható tanítás nélküli munkanapok elosztása. 

 A 2018/19-es tanévben a szombati munkanapok felhasználási terveinek megbeszélése. 

 Közösségi programok tervezése. 

 Az ÖKO munkaközösség éves terveibe történő becsatlakozás részleteinek megbeszélése. 

 ÖKO feladatok meghatározása, ütemezése. 

2. foglalkozás – szeptember 11. 

 Az éves munka megtervezése a pedagógiai tevékenységünket meghatározó pedagógiai 

koncepció alapján. 

 Az ötödik osztályos tanulók rövid jellemzésének összeállítása a tagozati értekezletre.  

 Ütemterv elkészítése. 

 Kiemelt témák megfogalmazása, megvalósításának folyamata a pedagógiai irányelveink, 

feladataink alapján. 

 Tehetséges tanulók folyamatos nyomon követése. 
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 Fejlesztési tervek elkészítésének stratégiája. A mérési eredmények felhasználása. 

 Eszközök, anyagok beszerzése. 

 Az első szülői értekezlet előkészítése. 

 Iskolai táborok megbeszélése. 

3.foglalkozás – január 23. 

 A tanulók mérésének eredményei, a további fejlesztési feladatok megbeszélése, koordinálása. 

 Az SNI-s, BTM-s tanulók fejlesztésének gyakorlata, szakemberek véleménye, javaslatai alapján.  

 Aktuális problémák megbeszélése. 

 Az egységes félévi értékelés gyakorlatának megbeszélése. 

 Viselkedési problémák kezelésének eredményei. 

 A második szülői értekezlet előkészítése. 

 Farsang és Diáknap tervezése. 

 Alapítványi bál szervezése, feladatok megosztása. 

 Az iskolai, családi, városi ünnepek előkészítése, beillesztése a gyerekek életébe.  

 4.foglalkozás – április 30. 

 Az egységes tantárgyi értékelés szabályai, elvek és gyakorlat. (e-napló, szöveges, érdemjegyes) 

 A tanulók magatartásának, szorgalmának közös elemzése. Az elemzés szempontjai. Egyéni 

fejlődés figyelembe vétele. 

 Az 5. osztályosok felső tagozatba való beilleszkedésének tapasztalatai.  

 Az iskola délutáni tevékenységeinek elemzése. 

 Kirándulások előkészítése. 

 Nyári táborok szervezése. 

 Továbbtanulás szervezése, tanulók felkészítése, figyelése, aktív tanácsadás, szülő-tanuló -tanár-

osztályfőnök összehangolt munkájának megtervezése, módszertani kialakítása. A magatartás és 

szorgalom jegyek megbeszélése, egységes, de személyre szabott értékelés kialakítása. 

 A ballagás és évzáró tervezése. 

 Bezerédj díjra kiválasztott tanulók jellemzése. 

 Kiemelkedő munkát végző diákok kiválasztása évfolyamonként, osztályonként. (könyvjutalmak) 
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Az év végi értekezleten az osztályfőnöki munkaközösség a többi munkaközösséggel, illetve 

szaktanárokkal, vezetőséggel összhangban a következő témákat beszéli meg: 

 Szakkörök, versenyek, közös megmozdulások tapasztalatai. Összesítés készítése. 

 A tanulók személyiségének változásai, ok-okozati összefüggések feltárása, célok 

megfogalmazása. 

 A kirándulások tapasztalatai. 

 A továbbtanulás tapasztalatai. 

 ÖKO feladatok megoldásának tapasztalatai. 

 Az éves munka értékelése. 
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3. A Paksi Bezerédj Általános Iskola humán munkaközösségének tagjai 
 

 
A humán munkaközösség a felső tagozaton tanító magyar-, történelem- és énektanárokból áll; 

ettől a tanévtől a rajz és vizuális kultúra tantárgyat tanító kollégák is csatlakoznak a 

munkaközösségünkhöz.  

A munkaközösségben folyó tevékenységet a munkaközösség-vezető irányítja, szervezi és felel a 

feladatok végrehajtásáért. 

A munkaközösség tagjai együttműködnek valamennyi intézményi munkaközösséggel, az iskolai 

könyvtárossal, a napközis nevelőkkel és a fejlesztőpedagógussal, valamint az alsó tagozaton humán, 

illetve művészeti tárgyakat tanító kollégákkal is. 

Éves munkánkat az intézményi munkatervvel összhangban szervezzük. 

  

A humán munkaközösség tagjai a 2018/2019-es tanévben: 
 
Fallerné Krasznavölgyi Eszter, munkaközösség-vezető (magyar nyelv és irodalom) 

Laszlóczkiné Füstös Mária (ének-zene, etika, technika és életvitel) 

Bukta Andrea (magyar nyelv és irodalom, történelem és állampolgári ismeretek) 

Juhász Veronika (magyar nyelv és irodalom, német nyelv) 

Ványiné Németh Ildikó (magyar nyelv és irodalom, történelem és állampolgári ismeretek) 

Horváth Éva (történelem és állampolgári ismeretek) 

Tumpek Györgyi (rajz és vizuális kultúra) 

Pretzné Varju Erzsébet (rajz és vizuális kultúra) 

Ziliziné Petrik Klára (rajz és vizuális kultúra) 

 
A Paksi Bezerédj Általános Iskola humán munkaközösségének céljai, feladatai  
 
Céljaink a 2018/2019-es tanévben 

Az intézményi munkaterv céljaival összhangban határozzuk meg a tanév céljait és az ehhez kapcsolódó 

feladatokat. 

- Differenciált munkaszervezéssel, a tanulók képességeihez igazodó csoportbontásokkal, egyéni 

bánásmóddal, differenciált, ugyanakkor azonos elveken alapuló, egységes értékelési módokkal értékeljük 

tanítványainkat; emellett fejlesztéssel javítjuk a gyengébben teljesítő diákok teljesítményét is (a 

lemorzsolódás megelőzésére) – felhasználva a diagnosztizáló mérések és az országos 
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kompetenciamérések eredményeit. Segítjük új tanulóink beilleszkedését, felzárkóztatását. Idén is 

hangsúlyt fektetünk a differenciált értékelésre, pozitív megerősítésre, a tanulás, a tudás értékének 

tudatosítására; korszerű ismeretek átadására és a versenyeztetésre. 

- Ebben a tanévben is kiemelt célunk a hagyományőrzés, az iskola fennállásának 125. évfordulójához és a  a 

„Határtalanul” pályázatokhoz kapcsolódva. 

- A környezettudatos személetmódra nevelés és a fenntarthatóság fontosságának hangsúlyozása az 

irodalmi, zenei és képzőművészeti alkotásokon keresztül, a szövegértés és a szövegalkotás során. 

- Megismertetjük iskolánk diákjaival az iskolatársak eredményeit, tehetséges tanulóinkat és munkáikat az 

iskolarádiós adásokban, illetve az iskolaújság, a Szemfüles lapjain. Továbbra is nyomon követjük iskolánk 

egykori diákjainak sorsát, ebbe bevonva jelenlegi tanulóinkat is. Fontosnak tartjuk a szociális 

kompetenciák fejlesztését, a toleranciára való nevelést. 

- Az érzelmi intelligencia, a kreativitás és az alkotóképesség fejlesztése, az esztétikai érzékenység 

kialakítása.  

- A köznapi és művészi kommunikáció szintjének, árnyaltságának fejlesztése. 

- Célunk, hogy az  IKT-eszközök használata, a digitális kompetenciák fejlesztése (tabletek az 5. évfolyamon) 

továbbra is jelen legyen tantárgyaink oktatásában. A terembeosztás elkészítésekor igyekszünk minden 

tanulócsoportnak biztosítani a lehetőséget, hogy egy-egy órán táblás teremben tanulhassanak. Folytatjuk 

a digitálisan használható tananyagok készítését, követjük a szakirodalmat, bekapcsolódunk a közösségi 

oldalakon alakult szakmai csoportokba. Fontosnak tartjuk tudásunk fejlesztését, a tapasztalatok 

egymással való megosztását, a folyamatos szakmai továbbképzést. 

- Az élethosszig tartó tanulásra nevelés, a pályaorientáció segítése. 

- Minden tanévben elengedhetetlen, hogy kiemelt céljaink közé tartozzon  az olvasás szeretetére való 

nevelés, hiszen az olvasó gyerekek óriási előnyben vannak a szövegértés-szövegalkotás, valamint a szóbeli 

és írásbeli kifejezőkészséget illetően nem olvasó kortársaikkal szemben, ami kihívás elé állítja a kollégákat. 

Közös olvasmányokkal, könyvajánlók készítésével, könyvtári programokon való részvétellel; egy-egy 

filmfeldolgozás megtekintésével, pályázatokkal; projektfeladatokkal, illetve az iskolarádiós adások és az 

iskolaújság készítésében való részvétellel igyekszünk a figyelmet az olvasás felé fordítani, valamint az 

önművelésre való igényt formálni.  

Feladataink  

 
- Fontos tanév eleji feladatunk a tanmeneteink felülvizsgálata, az új tanmenetek elkészítése. A BTMN/SNI-s 

tanulókkal kapcsolatos fejlesztési feladatok meghatározása; a mérések eredményeinek beépítése a 

tervezésbe. Új tanulóink képességeinek felmérése, diagnosztizáló mérések bonyolítása.  
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- Nem csak magyarórákon fontos feladatunk a szövegértés és az írásbeli, valamint szóbeli kifejezőképesség; 

az önkifejezés és a gondolkodás folyamatos fejlesztése, az olvasási készség fejlesztése és az anyanyelv 

ápolása; ehhez igyekszünk a más tantárgyakat tanítóknak is segítséget nyújtani, hogy diákjainkat 

eredményesen készíthessük fel az országos kompetenciamérésre. 

- Hatékony tanulási módszerekkel ismertetjük mg diákjainkat. 

- Kiemelt feladatként kezeljük ebben a tanévben a diákok felkészítése a szaktárgyi versenyekre - különösen 

a Simonyi helyesírási versenyre. Lehetőség szerint házi versenyeket szervezünk.  

- Nyolcadik osztályos diákjainknak a felvételire felkészítő foglalkozásokat szervezünk, és felkészítjük őket a 

versenyvizsgára.  

- Fontos feladatunk a részvétel az intézmény kulturális életének szervezésében: az énekkari munka és a 

szakkörök szervezése (újság, rádió, képzőművész); valamint a hagyományok őrzésében – különös 

figyelmet fordítva az intézmény 125 éves fennállásának megünneplésére: az évkönyv szerkesztésére és a 

gálaműsor szervezésére. Lehetőséget adunk a rajz és vizuális kultúra tantárgyban tehetséges tanulóknak 

az iskolai galériában és a kiállításokon való bemutatkozásra. 

- Folyamatosan kapcsolatban állunk a város intézményeivel: kiemelten a Paksi Pákolitz István Városi 

Könyvtárral és a Városi Múzeummal (múzeumi órák szervezése), valamint a képtárral is.  

- Részt veszünk az önértékeléssel kapcsolatos feladatokban (BECS). 

- A humán munkaközösség tagjaiként feladatainkat összehangoltan, egymással és a napköziben tanítókkal 

folyamatosan kapcsolatot tartva végezzük. 

 
Szervezési feladatok  

 

- A munkaközösségi foglalkozások megszervezése 

Felelős: Fallerné Krasznavölgyi Eszter 

 

- Beszámolási kötelezettség az értekezleteken 

Felelős: Fallerné Krasznavölgyi Eszter 

- A tanmenetek felülvizsgálata és elkészítése 

Felelősök: valamennyi kolléga 

 

- Kapcsolattartás az alsó tagozaton a tantárgyainkat tanító kollégákkal, tapasztalatcsere; az ötödik 

osztályos tanulók megismerése 
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Felelősök: valamennyi kolléga 

 

- A csoportbontásban történő oktatás megszervezése a 7. és 8. évfolyamokon magyar irodalomból 

és magyar nyelvből 

Felelősök: Fallerné Krasznavölgyi Eszter, Ványiné Németh Ildikó, Bukta Andrea, Juhász Veronika 

 

- A diagnosztikus mérések elvégzése magyar nyelv és irodalom tárgyakból. A tapasztalatok 

megvitatása, és a további munka irányelveinek meghatározása az 5. és 8. évfolyamokon 

Felelősök: Fallerné Krasznavölgyi Eszter, Ványiné Németh Ildikó, Bukta Andrea, Juhász Veronika 

 

- Az oktatási segédanyagok, feladatlapok, szemléltető eszközök beszerzése, gondozása, készítése, 

egymással való megosztása.  

Felelősök: valamennyi kolléga 

 

- A tankönyvrendelés lebonyolítása 

Felelősök: valamennyi kolléga 

 

- Nevezés a szaktárgyi versenyekre, a házi versenyek szervezése, a versenyvizsga lebonyolítása, 

részvétel a városi és a magasabb szintű versenyeken, rendezvényeken 

Felelősök: valamennyi kolléga 

 

- Az iskolai hagyományok ápolása tanórákon, iskolán kívüli foglalkozásokon, a különböző 

rendezvényeken, szakkörökön, részvétel az iskolai évfordulóval kapcsolatos rendezvények 

szervezésében, az évkönyv szerkesztésében 

Felelősök: valamennyi kolléga 

 

- Segítségnyújtás, adatszolgáltatás az iskolai honlap, a faliújságok, az iskolaújság és az iskolarádió 

működtetéséhez 

Felelősök: valamennyi kolléga 
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- Az iskolarádió és az iskolaújság gondozása; az iskolaújság digitalizálása, az intézményi honlapon 

való megjelentetése 

Felelősök: Fallerné Krasznavölgyi Eszter, Ványiné Németh Ildikó, valamennyi kolléga 

 

- Az énekkari munka megszervezése, a tehetséges diákok kiválasztása 

Felelős: Laszlóczkiné Füstös Mária 

 

- A képzőművészszakkör megszervezése, pályázatokon való részvétel, a diákok munkáinak 

bemutatás különböző színtereken 

Felelős: Tumpek Györgyi, valamint a rajz és vizuális kultúra tárgyat tanítók 

 

- A tantárgyainkhoz kötődő iskolai és városi rendezvények, ünnepi megemlékezések megtervezése 

és szervezése az énekkarral és az alsó tagozattal együttműködve, illetve segítségnyújtás a 

szervező kollégáknak (október 6., október 23., Mikulás-vetélkedő, kórustalálkozó, karácsony, a 

magyar kultúra napja, március 15., a költészet napja, június 4., ballagás, stb.) 

Felelősök: valamennyi kolléga 

 

- Lehetőség szerint rendhagyó tanórák, könyvtár-, múzeum- és színházlátogatások szervezése 

Felelősök: valamennyi kolléga 

 

- Kapcsolattartás az iskolai és a városi könyvtárral, valamint a Városi Múzeummal, a képtárral és a 

város oktatási és kulturális intézményeivel 

Felelősök: valamennyi kolléga 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGI FOGLALKOZÁSAINK  
A 2018/2019-ES TANÉVBEN 

 

I. foglalkozás (augusztus 29.)  

- Kiemelt céljaink, feladataink a tanév során – a megvalósítás módjai 

- A tanmenetek elkészítése, a tantárgyi követelmények áttekintése; az értékelés és a számonkérés 

módjai 
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- A csoportbontásban történő oktatás (7.-8. évfolyamok) és a csoportbontások megszervezése 

magyar nyelv és magyar irodalom tantárgyakból 

- A lehetséges terembeosztás megbeszélése - az interaktív termek használatának lehetőségei, 

tananyagaink, tapasztalatcsere; a szemléltetőeszközök rendszerezése 

- Kapcsolatfelvétel az alsó tagozaton tanítókkal és az osztályfőnökökkel az ötödik osztályosok 

képességeivel, teljesítményével kapcsolatban 

- BTM-es, SNI-s gyerekek a felső tagozaton – a velük kapcsolatos információk, teendők 

megbeszélése, egyeztetés a napközis nevelőkkel (különös tekintettel az ötödik osztályosokra) – 

segítségkérés az alsós tanítóktól és a fejlesztőpedagógustól 

- Az egyéni fejlesztések tervezése, felzárkóztatásra szoruló diákjaink 

- A diagnosztikus mérések elvégzésének előkészítése magyar nyelv és irodalom tárgyakból az 5. és 

8. évfolyamokon szeptember folyamán 

- A felvételire való felkészítéssel kapcsolatos teendők megvitatása, felvételi előkészítő foglalkozás 

szervezése (Bukta Andrea) 

- Eszközigény a tanévre (aug. 30-ig) 

- Segédanyagaink áttekintése, a szakkönyvek kiválogatása, rendszerezése, új tankönyveink 

áttekintése 

- A tehetséggondozás lehetséges formái, versenyzőink 

- Szakkörök szervezése (újságíró szakkör, iskolarádió, énekkar, képzőművészszakkör) 

- Hagyományőrzés, faliújságok 

- Az éves programterv megbeszélése: feladatok, felelősök 

- A versenynaptár áttekintése 

- A Regélő mesemondóversennyel kapcsolatos feladataink – helyi mesemondóverseny 

- Helyi helyesírási versenyünk időpontjának meghatározása, feladataink 

- Az iskolai és városi ünnepségek: feladatok, felelősök 

- Őszi ünnepi műsoraink (október 6. és 23.; Márton-nap, angol teadélután) 

- A március 15-i városi műsor felelősei 

- Iskolanap (nov. 29.) 

- Pályázat benyújtása a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítványhoz 

 

 



Paksi Bezerédj Általános Iskola 
7030 Paks, Szentháromságtér 1. 
 75/200-324; Fax: 75/511-054 
 E-mail: info@bezeredj-paks.sulinet.hu Regisztrált Tehetségpont 

69 
 

II. foglalkozás (november) 

- Az iskolanappal kapcsolatos teendőink 

- A városi műsor forgatókönyve, szereplői (7. évfolyam) 

- A 8. évfolyamon a felvételiző tanulók felmérése; további feladatok a felvételi vizsgákra valamint a 

versenyvizsgára való felkészítés során 

- A versenyvizsga szervezése magyar nyelvből és történelemből – egyeztetés a matematika 

munkaközösséggel 

- A helyi helyesírási verseny lebonyolítása, tapasztalatai 

- Jelentkezés a Simonyi-versenyre  

- A versenyzők kiválasztása és nevezés a Lotz-versenyre, a felkészítés feladatai 

- Szavalók kiválasztása a városi versenyekre (a magyar kultúra napja) 

- Szakköri beszámolók, teendők, tapasztalatcsere -  A Szemfüles őszi száma 

- A Mikulás-vetélkedő előzetes feladatainak meghatározása 

- A kórustalálkozóval kapcsolatos teendők 

- Téli ünnepeink, az énekkar feladatai, fellépési lehetőségei 

- „Együtt szaval a nemzet” – együtt szaval az iskola január 22-én – a feladataink, versválasztás 

 

III. foglalkozás (január) 

- Az első félévi munka értékelése; feladatok a második félévben – különös tekintettel a márciusi 

városi ünnepségre (próbák megkezdése) 

- A versenyvizsgák lebonyolítása és tapasztalatai 

- A felvételi feladatlapok megbeszélése (a tanulók beszámolóinak segítségével) – a későbbiekben a 

felvételi eredmények vizsgálata 

- A Simonyi helyesírási verseny és a Lotz-verseny tapasztalatai, a továbbjutó tanulók 

felkészítésének megbeszélése; feladatlapok, segédletek kiválogatása, kiosztása 

- A januári és a tavaszi szavalóversenyekre versenyzők kiválasztása, felkészítése 

- Együtt szaval az iskola január 22-én – a feladatok megbeszélése, szervezés 

- Szakköri, énekkari beszámolók, tapasztalatcsere 

- A farsangi bál, a diáknap és a tavaszi ünnepek, jeles napok, rendezvények áttekintése - szervezési 

feladataink meghatározása, dekorálási feladatok, kézműves foglalkozások (kiszézés az alsó 

tagozaton) 
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- A tankönyvrendelés lebonyolítása  

- Felkészülés a kompetenciamérésre (2019. május 29.), az előző évi eredmények vizsgálata 

 

A TANÉVRE TERVEZETT  
ISKOLAI RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉBEN  

VALÓ RÉSZVÉTEL: 
 

Esemény Időpont Felelősök 
SZEPTEMBER 
Tanévnyitó ünnepély 2018. szept. 3. hétfő FKE 

SZI  
KI, VFI (stúdió) 

OKTÓBER 
Témanap 
„Határtalanul” 

2018. okt. 5. VNI 

Október 6. - nemzeti 
gyásznap 
ISKOLARÁDIÓ 

2018. okt. 5. péntek FKE 
LFM (énekkar) 
TGY (faliújság) 
KI, VFI (stúdió) 
JV (DÖK) 

Október 23. – nemzeti 
ünnep 

2018. okt. 19. péntek FKE, BA, VNI 
LFM (énekkar) 
KI, VFI (stúdió) 

Őszi sulibuli 
(a stúdiósok miatt) 

2018. október  25. 
csütörtök 

JV (DÖK) 
KI, VFI(stúdió) 

NOVEMBER 
Bezerédj 125 
Iskolanap 

2018. nov. 29. csütörtök valamennyi kolléga 

DECEMBER 
Mikulás-vetélkedő 2018. dec. 6. csüt. FKE 

KI, VFI (stúdió) 
FNA 
SZJ 
JV (DÖK) 
osztályfőnökök 

JANUÁR 
A magyar kultúra napja 
– jan. 22. 

2019. január 22. kedd FKE 
VNI 
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„Együtt szaval a nemzet”, 
együtt szaval az iskola 

BA 
JV 

FEBRUÁR 
A fasizmus és a 
kommunista diktatúra 
üldözötteinek 
emléknapja - febr. 25. 

2019. febr. 25. hétfő VNI 
BA 
HÉ 
TGY (faliújság) 

 

MÁRCIUS 
Március 15. – nemzeti 
ünnep – városi műsor 

2019. márc. 14.  csüt. 
(főpróba) 
2019. márc. 15. péntek 

FKE, VNI, JV, BA 
TGY (díszlet) 
LFM (énekkar) 
KI, VFI, (stúdió) 

ÁPRILIS 
Holokauszt-emléknap 
ápr. 16. 
rendhagyó órák 
szervezése 

2019. április  VNI 
BA 
JV 
FKE 

A Föld napja 
ápr. 22. 
ISKOLARÁDIÓ 

2019. ápr. 18. csüt. FKE 
 

JÚNIUS 
A nemzeti összetartozás 
napja 
jún. 4. 
ISKOLARÁDIÓ 

2019. június 4. kedd FKE 

Ballagás és tanévzáró 2019. június 15. szombat FKE 
VNI 
LFM (énekkar) 
SZJ 
VZ 
KI, VFI (stúdió) 

 
A programok szervezésében, a tanulók felkészítésében valamennyi kolléga részt vesz, a külön 
felelősök jelölése a bevált gyakorlatot tükrözi, ez a tanév során változhat. 
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A TANÉV SORÁN FOLYÓ VERSENYEK 

(ÉS AZ ÉNNEKKAR VÁROSI PROGRAMJAI) 

 
 HÁZI VERSENYEINK: 

 
A verseny neve Tervezett ideje Felelősök 

Helyesírási verseny (válogató céllal)  
az 5-8. évfolyamokon 
 

2018. október 
eleje 

FKE 
VNI 
BA 
JV 

Könyvtári vetélkedő Petőfi Sándor János vitéz 
című művéhez kapcsolódóan az 5. osztályosoknak 
(március) 
 

2019. március iskolakönyvtáros 
napközis nevelők 
JV 
FKE 

 
 FÉLÉVI VERSENYVIZSGA A 8. ÉVFOLYAMON – 2019 januárjának első hete 

 
 EGYÉB VERSENYEK A TANÉVBEN: 

 
A verseny, program neve Tervezett ideje Felelősök 

I. FÉLÉV 
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási 
verseny: 
(http://simonyi.mnyt.hu) 
 
 
nevezés: 2018. november 5. - a regionális 
versenyszervezőknél. A regionális versenyszervezők 
névsora a verseny honlapján olvasható.  
 
A versenyt az 5., a 6., a 7. és a 8. évfolyamon 
hirdetik meg.  
 

1. (iskolai) forduló  
2018. nov. 21. 
szerda 14:00 
 
2. (megyei) 
forduló:  
2019. márc. 2. 
szombat 10:00 
 
Kárpát-medencei 
döntő:  
2019. máj.  25.  
szombat 10:00 
Helyszín: ELTE, 1088 
Budapest, Múzeum 
körút 4. Gólyavár 

FKE 
VNI 
BA 
JV 

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási 
verseny 
Versenykiírás a tanévkezdés után  
http://www.pseg.hu/?page_id=53  

nevezés: 2018. 
október 
első forduló: 2018. 
november vége 
megyei forduló: 
2019. január  

FKE 
VNI 
BA 
JV 
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A verseny, program neve Tervezett ideje Felelősök 
Regélő mesemondó verseny  
a Pákolitz István Városi Könyvtárban  
(5-6. évfolyam) 
nevezés: 2018. szept.  

2018. október  FKE 
JV 
BA 

Városi kórustalálkozó  2018. dec.  LFM 
Adventi műsor a Városi Nyugdíjas Klubban 
(énekkar) 

2018. dec. LFM 

II. FÉLÉV 
Versmondó verseny a magyar kultúra napján a 
Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
szervezésében (5-8. évfolyam) 
 

2019. január 21. ? 
 

FKE 
BA 
VNI 
JV 

Pákolitz István vers- és prózamondó verseny  
a Paksi Vak Bottyán Gimnázium szervezésében 
(7-8. évfolyam): 

2019. április 11.  
 

FKE 
VNI 
BA 
JV 

A városi könyvtár versenyei 
 

 minden kolléga 

Egyéb városi vers-, próza-, és mesemondó 
versenyek 
 

 minden kolléga 

 
 RAJZPÁLYÁZATOK, RAJZVERSENYEK A TANÉVBEN 

 

A verseny, program neve Tervezett ideje Felelősök 
Megyei rajzpályázat  TGY 
A Paksi Városi Múzeum rajzpályázatai: 
- karácsony 
-farsang 

 minden kolléga 

A Kincskereső Gyermekkönyvtár pályázatai  minden kolléga 
A Paksi Képtár pályázatai  minden kolléga 
Tehetséges Paksi Fiatalokért rajzpályázat  minden kolléga 
Föld napja rajzpályázat  minden kolléga 
Vízmű rajzpályázat  minden kolléga 
Egyéb alkalmi rajzpályázatok figyelemmel 
kísérése, azokon lehetőség szerinti részvétel 

 TGY 

 
A versenyek szervezésében, a nevezésben és a tanulók felkészítésében valamennyi kolléga részt 
vesz, a külön felelősök jelölése a bevált gyakorlatot tükrözi, ez a tanév során változhat. 
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4. Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve 

 
A munkaközösség tagjai: 

 Angol nyelv: 
- Herman Veronika 
- Moróné Nagy Kollár Helga 
- Németh Hajnalka 
- Szilágyi Viktória 

  Német nyelv: 
- Kovácsné Pál Krisztina 
- Adorjánné Kónya Gyöngyi 
- Horváth Éva 
- Juhász Veronika 
- Zengrüberné Fetter Szilvia 

Célok és feladatok: 
 
Elsődleges célunk, hogy a tanulók 

 használható nyelvtudást szerezzenek, nyelvi kommunikációjuk fejlődjön- idegen nyelvű tanárok, 
személyek meghívásán keresztül, 

 ismerjék meg és ápolják a nemzeti hagyományokat iskolánk fennállásának 125 éves évfordulója 
alkalmából; erősítsék identitástudatukat, 

 ismerjék meg a Paks város helytörténetét, hagyományait szorosan együttműködve a Paksi Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal, 

 fejlődjön a digitális kompetenciájuk interaktív óravezetések folyamán, 
 ismerjék meg azon országok kultúráját, történelmét, szokásait, melyeknek a nyelveit iskolánkban 

tanítjuk. Ehhez kapcsolódva a diákokkal folyamatosan készítünk plakátokat, projekteket, egyéb 
önálló munkákat. 

 
Kiemelt feladatunk  

 az egységes követelményrendszeren alapuló nyelvoktatás,  
 az alapfokú nyelvvizsgára való felkészítés, 
 az új, ill. a sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedésének megteremtése, valamint tanulmányi 

munkájuk figyelemmel kísérése 
 környezettudatos magatartás kialakítása, továbbfejlesztése a nyelvi órákon is: kiállítások, 

projektek szervezése, újrahasznosított, ill. természetes anyagok használata a dekorációs 
kellékekhez, közvetlen környezetünk felfedeztetése lampionos felvonulás alkalmával 

 a tehetséges tanulók kiválasztása és támogatása  
 levelező, ill. egyéb tanulmányi versenyek ajánlása, szervezése, ismertetése, majd az év folyamán, 

a versenyeken résztvevő tanulók munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, határidők 
betartatása, útmutatás a feladatok megoldásához.  
Versenyek, melyeken a részvételt tervezzük: 

- Titok Oktatásszervező Bt,  
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- Oxford-Projekt 
- Litteratum 
- Suli-guru 
- Magyarországi Németek Országos Versenye 
- Szépkiejtési verseny, házi verseny 
- Német Nemzetiségi Önkormányzat által meghirdetett versenyek. 

 
A tanév során lehetőség szerint részt veszünk a különböző továbbképzéseken, tankönyvbemutatókon, 
tájékoztatjuk egymást az ott hallottakról. Figyelemmel kísérjük az év során megjelenő pályázatokat, 
majd amennyiben mód van rá, élünk a lehetőségekkel.  
 
Nyelvi, turisztikai tábort szervezünk ebben a tanévben a tanulók számára német nyelvterületre. Célunk 
az, hogy eljuthasson a tanuló olyan országokba, ahol kamatoztathatja tudását, kapcsolatokat szerezhet, 
fejlesztheti nyelvi ismereteit.  
Munkaközösségünk munkája a folyamatos információ- és tapasztalatcserére épül – az előre tervezett 
foglalkozások számától függetlenül. 
 
Tantárgypedagógiai feladatok: 
 

 A tanmenetek átdolgozása, korrigálása (a tanterv és nem a tankönyv az irányadó) 
A tanmenetekben megjelenítjük a kiemelt kulcskompetenciákat, a differenciált tanítási 
módszereket. 

 A nemzetiségi néptánc tananyagának megismerése, fellépések elfogadása 
 Feladatlapok összeállítása a diagnosztizáló mérésekhez 
 Felzárkóztatás és tehetséggondozás 
 Az életkori sajátosságoknak és a csoportok összetételének legjobban megfelelő tanítási 

módszerek alkalmazása 
 Tehetséggondozás és felzárkóztatás csoportbontással, tanórai differenciálással, 

csoportmunkával, projektmunkával, szakköri munkával és versenyeztetéssel  
 A beszédértés és beszédkészség fejlesztése  

- idegen nyelvi óravezetés során,  
- hanganyag alkalmazásakor,  
- színházlátogatáskor  
- mindennapos szituációkban  
- anyanyelvi környezetben (nyelvi tábor) 

 A tanulás tanítása (a szótanulásnak, a nyelvtani anyag elsajátításának, a képleírásnak, a tartalom 
elmondásának más-más a technikája) 

 A nemzetiségi népismereti-országismereti tananyag közvetítése 
 A tanulók egységes (egyénre szabott) értékelésének alkalmazása  
 A tanulók motiválása 
 Az egyéni fejlődés figyelemmel kísérése 
 Interaktív eszközök, tananyagok alkalmazása 
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 Idegen nyelvi folyóiratok használata 

Feladatok havonkénti bontásban 
 

Időszak Feladat 
 Felelős 

szeptember  Csoportbeosztások véglegesítése 
 Tanmenetek elkészítése, korrigálása (szept. 15.) 
 Meglévő eszközök számbavétele, újak készítése 
 Levelező versenyek meghirdetése 

 

tanítók, tanárok 

október  A nemzetiségi hét szervezése, előkészítése 
 Versmondó verseny meghirdetése 3-4. osztályban 

német nyelvből 
 Szépkiejtési verseny meghirdetése a 6. osztályban 

német nyelvből 
 Halloween-parti szervezése a felső tagozaton 

(okt.25.)  
 Diagnosztizáló mérések lebonyolítása (3.,4.,5.,7. 

évfolyamokon) (okt.) 
 

Adorjánné Kónya 
Gyöngyi, 
Zengrüberné Fetter 
Szilvia 
 
Szilágyi Viktória 
 
tanítók, tanárok 
 

november  A nemzetiségi hét lebonyolítása (nov.7-9.) 
 Szépkiejtési és versmondó verseny lebonyolítása 
 Felzárkóztatás 
 Tehetséggondozás 
 nyelvi-turisztikai tábor előkészítése, szervezése 
 „Landesrat” –hangszeres minősítés 
 Iskolai gálaműsoron való részvétel(nov. 29.) 

 

Adorjánné Kónya 
Gyöngyi 
tanítók, tanárok 

december  Félév előtti tanulmányi eredmények felmérése, 
szülők tájékoztatása a tanulók teljesítményéről, 
eseteleges bukásokról 

 A Nemzetiségi Német Önkormányzat karácsonyi 
programjain való részvétel: 

- karácsonyi készülődés-alsó tagozat, 
- „Sprich Deutsch!” népismereti verseny-felső 

tagozat 
 Angol teadélután (dec. 12.) 

tanítók, tanárok 
 
 
Adorjánné Kónya 
Gyöngyi 
 
Juhász Veronika 
 
Szilágyi Viktória 
Moróné Nagy 
Kollár Helga 
Németh Hajnalka 

január  A tankönyvek és oktatási segédanyagok rendelése 
a következő tanévre 

 Az I. félév tapasztalatai, az első féléves munka 

tanítók, tanárok 
 
Adorjánné Kónya 



Paksi Bezerédj Általános Iskola 
7030 Paks, Szentháromságtér 1. 
 75/200-324; Fax: 75/511-054 
 E-mail: info@bezeredj-paks.sulinet.hu Regisztrált Tehetségpont 

77 
 

értékelése- munkaközösségi foglalkozás Gyöngyi 
 

február  Megyei német nemzetiségi verseny iskolai 
fordulója  

 
 

 Gyengébben haladó tanulók felzárkóztatása 
 Tehetséggondozás 
 Diagnosztizáló mérés (3.,4.,5.,7. évfolyamokon) 

(febr. ) 
 

Juhász Veronika, 
Kovácsné Pál 
Krisztina, 
Zengrüberné Fetter 
Szilvia  
tanítók, tanárok 
 

március  Színházlátogatás szervezése az angol 
nyelvterülethez kapcsolódva 

 Felzárkózatás 
 Tehetséggondozás 

 

Szilágyi Viktória 
 
tanítók, tanárok 

április  A leendő első osztályosok számára meghirdetett 
beiskolázási programokon való részvétel 

 Házi verseny a 4-5. évfolyamosok számára angol 
nyelvből (ápr. 11.) 

 Szépkiejtési verseny 1-3. évfolyam számára angol 
nyelvből (ápr. 11.) 

 Népismereti anyag bővítése – húsvéti szokások 
 Kapcsolattartás a helyi Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal: a húsvéti ünneppel kapcsolatos 
foglalkozás- alsó tagozat 

Adorjánné Kónya 
Gyöngyi, Moróné 
Nagy Kollár Helga 
Németh Hajnalka 

május  Szülők tájékoztatása a gyengébben tanulók 
tanulmányi eredményről 

 Nyelvi mérés a 6. és 8. osztályokban (máj.22.) 
 Diagnosztizáló mérések (3.,4.,5.,7. évfolyamokon) 

(máj.) 
 A Német Nemzetiségi Önkormányzat által 

szervezett nemzetiségi napon való részvétel, 
fellépés 

 Tanév végi értékelési szempontok egyeztetése 
 A tanév során lezajlott versenyek eredményeinek 

értékelése  
 Munkaközösségi foglalkozás 

tanítók, tanárok 
 
 
 
 
Horváth Éva 
 
Adorjánné Kónya 
Gyöngyi 
 

június  A tanév lezárása, az éves munka értékelése 
 Nyelvi-turisztikai tábor lebonyolítása német 

nyelvterületre (jún. 3-jún.7.) 
 A jövő tanév tervei 

tanítók, tanárok 

 
A munkaközösségben folyó munkát a munkaközösség-vezető szervezi, irányítja és felel a feladatok 
elvégzéséért.  
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5. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÖKOISKOLA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 
Munkaközösségi tagok: 
  
Szabóné Novák Beáta munkaközösség-vezető 
 
Ökoiskola munkacsoport 
 
Farkasné Gungl Rita 
Juhász Veronika 
Kajáriné Pápista Nóra 
Kohlné Varga Rózsa  
Tímárné Steigerwald Katalin 
Szilágyi Istvánné 
Szőkéné Szabó Anikó 
Dr. Vincze Zoltánné 
 
Matematika munkacsoport 
 
Dombainé Müller Teréz 
Juhász Andrea 
Pretzné Varju Erzsébet  
Szabados Ágnes  
Szőkéné Szabó Anikó 
Vajdáné Fehér Ildikó 
Dr. Vincze Zoltánné  
 
Feladatok: 
 
Ökoiskola munkacsoport: 
 

 Természettudományos kompetenciák fejlesztése 
 Ökotudatos gondolkodásmód mélyítése a teljes tanulóközösségben 
 Amennyiben Ökoiskolai címet nyertünk, felkészülés az Örökös Ökoiskolai cím elnyerésére 
 Kritériumrendszer adaptálható elemeinek feltérképezése, és 3 éves terv készítése azok 

intézményi beépítésére 
 Iskolai honlap ökohíreinek folyamatos frissítése 
 Öko-faliújság gondozása a ZÖLDÖKKEL együttműködve 
 Együttműködés a Diákönkormányzat ZÖLDÖK csoportjával, papírgyűjtés szervezése 
 Együttműködés a technikai dolgozókkal 
 Innovatív tanulásszervezési módszerek hétköznapi gyakorlattá tétele a tanórákon 
 Erdei iskola előkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
 Egészséges életmódra nevelés 
 Versenyekre való felkészülés, részvétel 
 Iskolarádió, iskolaújság zöld rovatának koordinálása a ZÖLDÖK segítségével 
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Matematika munkacsoport: 
 

 Kompetenciamérés eredményeinek tükrében kulcskompetenciák fejlesztése 
 Differenciálás megvalósítása 
 Tanulói motiváció fenntartása a tanórákon 
 Egységes értékelés közös szempontok alapján 
 Tehetséggondozás megvalósítása nívócsoportokban, szakkörökön, tehetségfejlesztő 

foglalkozásokon 
 Tantárgyi versenyeken részvétel 
 Felzárkóztatás  
 Versenyvizga szervezése 
 Diagnosztikai mérések készítése, elemzése 
 Környezeti nevelési feladat: feladatbank bővítése 
 Kapcsolattartás alsós munkaközösséggel 
 Középiskolai előkészítő foglalkozás szervezése 
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Eseménynaptár – Ökoiskola munkacsoport 
XII. Időpont XIII. Tevékenység XIV. Felelős 

XV. 2018.08.30. 
XVI. mk. 

XVII. fogl. 

XVIII. terembeosztás 
kialakítása 

XIX. szaktanárok 

XX. versenyek 
kiválasztása 

XXI. a tanév során 
vállalt feladatok 
megbeszélése, 

Örökös Ökoiskolai 
cím elnyerésére 

felkészülés 

XXII. 08.31. XXIII. Iskola honlapján környezetbarát 
taneszközökről tájékoztatás XXIV. Szabóné Novák Beáta 

XXV. 09.08-ig 
XXVI. Diákönkormányzat ZÖLDÖK 

csoportjával megbeszélés az éves 
feladatokról 

XXVII. Szabóné Novák Beáta 

XXVIII. 09.15-ig XXIX. Tanmenetek elkészítése XXX. szaktanárok 

XXXI. 09-15-ig XXXII. Ökomunkaterv közzététele az 
iskolai honlapon XXXIII. Szabóné Novák Beáta 

XXXIV. 09.10. XXXV. Szakkörök, egyéni fejlesztések 
indítása, szervezési feladatok 

szaktanárok 
 

XXXVI. 09.17. . XXXVII. Őszi papírgyűjtés XXXVIII. Diákönkormányzat  
Szabóné Novák Beáta 

XXXIX. 10.13. XL. Őszi gyaloglónap XLI. szaktanárok 

XLII. 10.15. ig XLIII. Zöldalma program . őszi virágosítás 
Tímárné Steigerwald Katalin 

XLIV.  

XLV. 10.15-ig 
XLVI. Nevezés az I. Béla Gimnázium 

környezetvédelmi vetélkedőjére Szabóné Novák Beáta 

XLVII. 10.15. 

XLVIII. mk. fogl: 
XLIX. Felkészülés az „Óvd és 

Védd”vetélkedőre 
L. Farkasné Gungl Rita 

LI. 10.15-ig LII. Ökofaliújság frissítése 
LIII. ZÖLDÖK 

LIV. Szabóné Novák Beáta 
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XII. Időpont XIII. Tevékenység XIV. Felelős 

LV. 10.15-ig 
LVI. Iskolai honlap ökohíreinek 

aktualizálása Szabóné Novák Beáta 

LVII. 10.28-ig 
LVIII. Nevezés a Curie Kémia 

Emlékversenyre 
Dr. Vincze Zoltánné 

 

LIX. 11.15-ig 
LX. I. Béla Gimnázium 

környezetvédelmi vetélkedőjének 
döntője 

Szabóné Novák Beáta 

LXI. 11.30-ig 
LXII. Zöldalma program Szelektív 

hulladékgyűjtés, kupakgyűjtés Tímárné Steigerwald Katalin 

LXIII. 11.30-ig LXIV. PontVelem elem és kütyügyűjtés 
Kohlné Varga Rózsa 

LXV.  

LXVI. 12.10-ig 
LXVII. Zöldalma program: Télapóvárás a 

sóbarlangban Tímárné Steigerwald Katalin 

LXVIII. 01.15-ig LXIX. Ökofaliújság frissítése 
LXX. ZÖLDÖK 

LXXI. Szabóné Novák Beáta 

LXXII. 01.15. ig 
LXXIII. Iskolai honlap ökohíreinek 

aktualizálása Szabóné Novák Beáta 

LXXIV. 02.21-ig. 
LXXV. Hevesy György Kémiaverseny 

területi fordulója 
Dr. Vincze Zoltánné 

LXXVI.  

LXXVII. 02.01-ig LXXVIII. Mk. fogl, félév értékelése Szabóné Novák Beáta 

LXXIX. 03.15-ig LXXX. Ökofaliújság frissítése 
LXXXI. ZÖLDÖK 

LXXXII. Szabóné Novák Beáta 

LXXXIII. 03.15-ig 
LXXXIV. Nevezés a  Kaán Károly Országos 

Természet-és Környezetismereti 
versenyre 

LXXXV. Szabóné Novák Beáta 

LXXXVI. 03.18-tól LXXXVII. Fenntarthatósági témahét LXXXVIII. Szabóné Novák Beáta 

LXXXIX. 03.21. XC. Nevezés a Hermann Ottó Versenyre XCI. Szabóné Novák Beáta 

XCII. 03.21. XCIII. Víz világnapján 6. évfolyam Vízmű 
látogatása 

XCIV. Szabóné Novák Beáta 

XCV. 03.30-ig 
XCVI. Zöldalma program: Tavaszi 

virágosítás Tímárné Steigerwald Katalin 

XCVII. 04.15-ig. 
XCVIII. Zöldalma program: Nyusziváró a 

sóbarlangban Tímárné Steigerwald Katalin 
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XII. Időpont XIII. Tevékenység XIV. Felelős 

XCIX. 04.22. C. Föld napja megemlékezés - 
ökorádió 

CI. Szabóné Novák Beáta 

CII. 04.15-ig CIII. Mk. fogl. Műhelymunka Innovatív 
pedagógiai módszerek, 

fenntarthatóság 

CIV. Szabóné Novák Beáta 

CV. 04.30.-ig 
CVI. Zöldalma program: Alkotópályázat 

CVII. Tímárné Steigerwald 
Katalin 

CVIII. 05.15-ig. CIX. Zöldalma program: 
Környezetvédelmi vetélkedő 

CX. Tímárné Steigerwald 
Katalin 

CXI. 05.15-ig CXII. Ökofaliújság frissítése 
CXIII. ZÖLDÖK 

CXIV. Szabóné Novák Beáta 

CXV. 05.15-ig 
CXVI. Iskolai honlap ökohíreinek 

aktualizálása Szabóné Novák Beáta 

CXVII. 06.15-ig 
CXVIII. Bezerédj-fa – facsemeték 

ajándékozása a Bezerédj-díjasoknak Szabóné Novák Beáta 

CXIX. 06.22-ig CXX. Mk. fogl. Tanév értékelése Szabóné Novák Beáta 
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CXXI. Eseménynaptár – Matematika munkacsoport 

CXXII. Időpont CXXIII. Tevékenység CXXIV. Felelős 

CXXV. 2018.08.30. 
CXXVI. mk. 

CXXVII. fogl. 

CXXVIII. csoportbontás 
szempontjainak 
kialakítása a 7. 

évfolyamon 

CXXIX. szaktanárok CXXX. versenyek 
kiválasztása 

CXXXI. a tanév során 
vállalt feladatok 
megbeszélése 

CXXXII. 09.15-ig CXXXIII. Tanmenetek elkészítése CXXXIV. szaktanárok 

CXXXV. 09.10. CXXXVI. Szakkörök, egyéni fejlesztések 
indítása, szervezési feladatok 

szaktanárok 
VZ (6. évf.) 

SZSZA (8. évf.) 

CXXXVII. 09.18. 
CXXXVIII. A XXX. Bátaszéki 

Matematikaverseny nevezési 
határideje 

CXXXIX. tanítók, 
szaktanárok 

CXL. 10.16. (kedd) 
CXLI. Bátaszéki Matematikaverseny 

iskolai forduló 

CXLII. Felügyel: 
létszámtól 

függően 1 alsós, 1 
felsős kolléga 

CXLIII.  

CXLIV. 10.15. 

CXLV. mk. fogl: 
CXLVI. diagnosztikus mérések értékelése 

CXLVII. Versenyvizsga feladatbank 
frissítése 

CXLVIII. szaktanárok 
CXLIX. 8. évfolyamon 

tanító 
szaktanárok 

CL. 10.20-ig 
CLI. Versenyvizsga feladatok átadása a 

jelentkezőknek 

CLII. 8. évfolyamon 
tanító 

szaktanárok 

CLIII. 11.13-ig 
CLIV. Nevezés a Varga Tamás 

Matematikaversenyre (7-8. 
évfolyam) 

CLV. 7-8. évfolyamon 
tanító 

szaktanárok, mkv. 

CLVI. 11.20-ig 
CLVII. Nevezés a Zrínyi Ilona 

Matematikaversenyre (2-8. évf.) 
CLVIII. tanítók, 

szaktanárok, mkv. 

CLIX. 11.27. 
CLX. (kedd) 

CLXI. Varga Tamás Matematikaverseny 
isk. forduló CLXII.  

CLXIII.  CLXIV. Varga Tamás Matematikaverseny CLXV.  
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megoldó kulcsának letöltése 

CLXVI.  
CLXVII. Varga Tamás verseny dolgozatainak 

javítása CLXVIII.  

CLXIX. 12. 03. 
CLXX. mk. fogl. 

CLXXI. Versenyvizsga feladatainak 
kiválasztása 

CLXXII. 8. évfolyamon 
tanító 

szaktanárok 

CLXXIII. 2019. 01.08. CLXXIV. Versenyvizsga megrendezése 
CLXXV. 8. évfolyamon 

tanító 
szaktanárok 

CLXXVI. 01. 14. (hétfő) 
CLXXVII. Bátaszéki Matematikaverseny 

területi forduló CLXXVIII.  

CLXXIX. 01.22. (kedd) 
CLXXX. Varga Tamás Matematikaverseny II. 

forduló 
CLXXXI. továbbjutástól 

függően kísér 1 fő 

CLXXXII. 02.15. 
CLXXXIII. Zrínyi Ilona Matematikaverseny (II. 

Rákóczi) CLXXXIV.  

CLXXXV. 02. 26. (kedd) 
CLXXXVI. Varga Tamás Matematikaverseny, 

döntő 
CLXXXVII. továbbjutástól 

függően 

CLXXXVIII. 03.22. 
CLXXXIX. (péntek) 

CXC. Bátaszéki Matematikaverseny, 
döntő 

CXCI. továbbjutástól 
függően 

CXCII. 04.12-14. 
Kecskemét 

CXCIII. Zrínyi Ilona Matematikaverseny, 
döntő 

CXCIV. továbbjutástól 
függően 

CXCV. 04.22. CXCVI. 2019-es kompetenciamérés 
előkészítése, feladatlap készítése 

CXCVII.  
CXCVIII. szaktanárok 

CXCIX. 05.23. CC. Országos kompetenciamérés (6. és 
8. évfolyam) 

CCI. szaktanárok 
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6. TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE  

 

A munkaközösség tagjai: 

Felső tagozat: 

Fürediné Nikl Aranaka 

Szilágyi Istvánné 

Kanczler István 

Alsó tagozat: 

Sántáné Blatt Szilvia 

Tímárné Steigerwald Katalin 

Nagyné Májer Erika 

 

Munkaközösségi összejövetelek:- háromhavonta 

- aktuális események megszervezése céljából alkalmanként 

Nevelési és oktatási célok: 

- A tanulók fizikai állapotának célzott fejlesztése – a NETFIT felmérések adatainak kielemzése után 

-  Hagyományok ápolása 

- Tehetséggondozás   

- Test és lélek harmonikus fejlesztése 

- Testnevelési játékok változatos alkalmazása-különös tekintettel a délutáni tömegsport órákon 

- A mozgás megszerettetése, a mindennapokba való beépítése 

Iskola és a város kapcsolata: részvétel a városi programokban 

- Nagy sportágválasztó 

- Atomfutás 

- Fuss- Ússz- Kerékpározz 
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Feladataink: 

Részvétel és segítség az iskolai rendezvényeken: 

- Diáknap  (felső) 

Osztályok  közötti kidobó-verseny ( alsó) 

Őszi-túra ( alsó ) 

- Mikulás vetélkedő - Erős ember verseny 

- Sulikóstoló-"Kaccagó kidobó "  (alsó ) 

- 125 éves évforduló  -sportbemutató (alsó-felső ) 

- Farsang  (alső-felső ) 

- Alapítványi bál-tánc betanítása (felső ) 

- Diákolimpiai versenyek:  

- mezei futás 
- úszás 
- kosárlabda -III.-IV.  kcs.  fiú 
- labdarúgás- nyújtottpályás -II.-III. kcs fiú 
- atlétika 

Felelősök: az időpontok függvényében valamennyi alsós és felsős testnevelő 

Változatlanul nagy gondot kell fordítani a felszerelések állagának megóvására, öltözők , a tornaterem és 
a szertár rendjének megtartására. 

Fontos feladatunk a megfelelő kommunikáció és az információ áramlásának biztosítása a kollégák és a 
tanulók felé. 

Az idei tanévben új alkalmazást vezetünk be. Testnevelés eredmény és esemény-füzet használata, mely 
segíteni fogja a pontos dokumentációt. 

A fenntarthatósági program keretében folyamatosan gondoskodunk az iskola udvarának és környékének 
tisztaságáról, összeszedjük a szemetet. 

Tornaterem, szertár rendje! 

Valamennyi testnevelő és testnevelést tanító kolléga figyelmét fel kell hívni, az eszközök lelkiismeretes 
kezelésére.  

Változatlanul ne engedjünk be gyereket a szertárba, vagy nézzünk utána, rendben hagyták-e és a 
helyükre pakolták-e az eszközöket.  



Paksi Bezerédj Általános Iskola 
7030 Paks, Szentháromságtér 1. 
 75/200-324; Fax: 75/511-054 
 E-mail: info@bezeredj-paks.sulinet.hu Regisztrált Tehetségpont 

87 
 

7. A fejlesztőpedagógus munkaterve  

 

Cél:  

 Egymás elfogadása, tisztelete és segítése. 

 A heti két fejlesztőórás tanulók speciális fejlesztőtornájának folytatása. 

 Monotóniatűrés, kitartó figyelem, emlékezet fejlődése.  

 Változatos tanulási technikák elsajátítása. 

Feladat:  

 Kapcsolatteremtő játékok alkalmazása. 

 A térérzékelés, téri irányok, egyensúly, elemi mozgások felmérése.  

 Egyénre szabott mozgásterv elkészítése. 

 A térérzékelés, téri irányok, egyensúly, elemi mozgások gyakoroltatása.  

Egyéb feladatok a tanév folyamán: 

 Összesítő táblázat elkészítése (BTMN; SNI). 

Határidő: augusztus vége 

 Órarend és a fejlesztőcsoportok összeállítása (egyeztetés intézményvezető- helyettesekkel, 

osztályfőnökökkel; szaktanárokkal). 

Határidő: augusztus vége, szeptember eleje 

 Új tanulók megismerése. 

 Szokásrend kialakítása. 

 Bemeneti, év eleji állapot felmérése.  

Határidő: szeptember 

 Egyéni fejlesztési tervek elkészítése. 

Határidő: szeptember 15. 

 Konzultálás a gyógypedagógussal, logopédussal. 

Határidő: szeptember, ill. folyamatos  
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 Az első évfolyamosok hallás-és beszédértés vizsgálatának elvégzése szülői beleegyezéssel, 

pedagógus kérésére. 

Határidő: folyamatos 

 Féléves és éves beszámoló elkészítése. 

Határidő: január, június 

 Kapcsolattartás, a TPSZPT által szervezett programon való részvétel.  

Határidő: alkalomszerű 

 A tanulók dokumentálása elektronikusan e-naplóba osztályfőnökök bevonásával.  

Határidő: folyamatos 

 A szakvélemények érvényességének nyomon követése, ellenőrzése. 

Határidő: folyamatos 

 A felülvizsgálati időpontok nyomon követése. A felülvizsgálati kérelmek elkészítésének segítése 

igény szerint az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal. 

Határidő: május - június 

 Kontrollvizsgálat az egész éves fejlesztőmunka hatékonyságáról. Értékelés a sikerkritériumok 

megfogalmazásával egyénre szabottan. 

Határidő: május-június 

Értékelés: 

 Tanulói önértékelés.  

 Önmagukhoz mérten elismerni, megdicsérni, pozitív megerősítés, visszacsatolás adásával a 

legkisebb változások esetén is rendszeresen és folyamatosan. 
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8. Gyermek és ifjúságvédelem Munkaterv alsó és felső tagozat 

        
Minden pedagógus kötelessége: 

 védje a gyermeki jogokat, 
 közreműködjön a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában,  
 a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 
 
 A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős feladata:  

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, 
amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,  

 a családdal közösen törekedni a veszélyeztető okok megszüntetésére,  
 veszélyeztető okok megléte esetén értesíteni a gyermekjóléti szolgálatot,  
 a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek felmérése az osztályfőnökök 

közreműködésével, 
 feltárja az indokolatlan iskolai hiányzások okait, 
 segíteni a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét,  
 anyagi veszélyeztetettség esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezni.  

 
 
A tanév első szülői értekezletén az alábbi tájékoztatást adjuk a szülőknek: 
 

Gyermek és ifjúságvédelem 
2018/2019 

 
Iskolánkban két nevelő látja el a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 
A felső tagozat gyermekvédelmi felelőse Farkasné Gungl Rita, az alsó tagozaté Dobrovics Dalma.  
 Feladatuk: 

o a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett tanulók felkutatása  
o családjaik tájékoztatása, igény szerinti segítségnyújtás 
o tanulmányi nehézséggel küzdő hátrányos helyzetű tanulók segítése 
o családlátogatás 
o kapcsolattartás Paks Kistérségi Szociális Központtal 

 
Elérhetőségük a tanév folyamán: 

- az alsó tagozaton Dobrovics Dalma páros héten, szerdán, a 4. órában, 
- a felső tagozaton Farkasné Gungl Rita páratlan héten, szerdán, 3. órában várja a családsegítő szolgálat 

szociális munkásával (Balogh Bianka) azokat a szülőket, akik segítséget szeretnének kérni gyermekük 
szociális, mentális problémájával kapcsolatban. 

 
A paksi gyermekjóléti szolgálatnál: 4 családgondozó, és 1 iskolai szociális munkás dolgozik.  Ügyfél lehet az, aki 
Paks közigazgatási területén belül lakik, ill. tartózkodik, vagy krízis esetén bármely gyermeket el kell látni. Ügyfél 
önkéntes alapon keresi fel a szolgálatot, vagy a jegyző hatósági intézkedés keretében kötelezi a szülőt az 
együttműködésre. 
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Emlékeztető: 
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időpontjában a gyermeket együtt, vagy egyedül nevelő szülő 
legmagasabb iskolai végzettsége nyolc évfolyam, 

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időpontjában a gyermeket nevelő szülő bármelyike a 
kedvezmény igénylését megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartott nyilván a 
munkaügyi központ, 

c) a gyermek olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez 
szükséges feltételek. 

 
Halmozottan hátrányos helyzetű: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében 
fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, 
lakáskörülmény) legalább kettő fennáll 
 
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása iránti kérelmet az önkormányzatnál 
igényelheti a szülő. 

 
Igazoltatlan hiányzások:  

 Ha a tanulónak már 1 óra igazolatlan hiányzása van, a szülőt értesíti az iskola, 
 amennyiben az iskola értesítése eredménytelen, az iskolának értesítenie kell a gyermekjóléti szolgálatot. 
 10 kötelező tanórai foglalkozás után az iskolának értesítenie kell az igazolatlan hiányzásról a Hatósági és 

Gyámügyi Osztályt,(teljes neve: Tolna Megyei Kormányhivatal, Paksi Járási Hivatal, Hatósági és 
Gyámügyi Osztálya) ide tartozik a szabálysértés is.  

 30 kötelező tanórai foglalkozás után az iskola értesítheti az igazolatlan hiányzásról a Szabálysértési 
Osztályt és a jegyző szabálysértési eljárást indít a gondviselővel szemben, melynek következménye a szülő 
bírságolása. 

 50 óra igazolatlan hiányzás esetén a gyermek után járó iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetésre (a gyermek életkorától és a család jövedelmi helyzetétől függetlenül) indokolt esetben a 
gyermeket védelembe veszik. 

 Az iskoláztatási támogatás szüneteltetését 3 havonta felülvizsgálják. Amennyiben 5 tanóránál többet nem 
hiányzott igazolatlanul a tanuló, újra folyósítják az iskoláztatási támogatást a szülőnek. 

 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 
 egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló    teljesítménye 
tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a 
nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.  A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét 
akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai 
foglalkozást, és az iskola eleget tett a  bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a 
tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és 
emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 
 

Jogszabályi háttér: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
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Gyermekvédelmi feladatok havi bontásban 
 

SZEPTEMBER-OKTÓBER 
 Gyermekvédelemmel kapcsolatos tájékoztató készítése, melyet az osztályfőnökök szülői értekezleten 

ismertetnek a szülőkkel. 

 Információgyűjtés: - tanulók helyi közlekedésének támogatása 
                                             - felzárkóztatási ösztöndíj  
                                             - a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények elérhetősége 
                                                (telefonszámok kifüggesztése a faliújságra) 
 

 A tanulók beazonosítása: hátrányos helyzetű 
                                                      halmozottan hátrányos helyzetű 

                                                veszélyeztetett tanulók  
 
 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők határozatainak egyeztetése. 

 Roma tanulók év végi tanulmányi átlaga alapján felzárkóztatási ösztöndíj ajánlása. 
 

    Kapcsolatfelvétel a Paks Kistérségi Szociális Központtal: 
        - iskolai szociális munkás személye 

               - kéthetente sorra kerülő fogadóórák megbeszélése, idejének kijelölése 
               - családgondozókkal egyeztetés 
               - veszélyeztetett tanulók nevelési tervének megbeszélése 
 

 Cigány Tanodába tanulók szervezése, programokon részvétel. 

 Iskolai védőnővel egyeztetés a mentálhigiénés problémák, prevenciós ellátások érdekében. 
 Napi kapcsolat a tanulókról az osztályfőnökökkel, a napközis nevelőkkel, a fejlesztő pedagógussal, a 

testnevelőkkel.  

 Iskolánkba érkező határozatok pontos bejegyzése. 

 Igazolatlan hiányzások pontos vezetése, összesítése, szükség esetén további intézkedések. 

 Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel fogadóórán, szülői értekezleten. Szükség esetén családlátogatás a 
szülővel előzően egyeztetett időpontban. 

 Kéthetente gyermekvédelmi fogadóóra megtartása, szükség szerint intézkedés. 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulóknak az alábbi kulturális programokat ajánljuk: 
                  - színházlátogatás a Csengey Dénes Kulturális Központba, 
                  - hangverseny a Csengey Dénes Kulturális Központba, 
                  - múzeumlátogatás a Városi Múzeumba,  
                  - Paksi Képtár foglalkozásai 
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NOVEMBER-DECEMBER 
 Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel fogadóórán.  Szükség esetén családlátogatás a szülővel előzően 

egyeztetett időpontban. 

 Napi kapcsolat a tanulókról az osztályfőnökökkel, a napközis nevelőkkel, a fejlesztő pedagógussal, a 
testnevelőkkel.  

 Újabb információk gyűjtése, segítségnyújtás érdekében (munkanélküliség, betegség, egyéb) 
 
 Gyermekvédelmi témában szervezett előadáson való részvétel. 

 Kéthetente gyermekvédelmi fogadóóra megtartása, szükség szerint intézkedés. 

 Továbbtanulásnál a rászoruló tanulóknak tanácsadás az iskolaválasztáshoz és segítségnyújtás az ezzel 
kapcsolatos faladatokhoz. 

 A tanulók iskolai, városi rendezvényeken való részvételének biztosítása.  

 Iskolánkba érkező határozatok pontos bejegyzése. 
 

 Igazolatlan hiányzás esetén jelzés a szülőknek, majd további intézkedés. 
 A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulóknak az alábbi kulturális programokat ajánljuk: 

                  - színházlátogatás a Csengey Dénes Kulturális Központba, 
                  - hangverseny a Csengey Dénes Kulturális Központba, 
                  - múzeumlátogatás  a Városi Múzeumba,  
                  - Paksi Képtár foglalkozásai 
 
JANUÁR-FEBRUÁR 

 Félévi osztályzatok, hiányzások alapján felzárkóztatási ösztöndíj intézésének segítése. 

 Kéthetente gyermekvédelmi fogadóóra megtartása, szükség szerint intézkedés. 

 Iskolánkba érkező határozatok pontos bejegyzése. 
 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulóknak az alábbi kulturális programokat ajánljuk: 
                  - színházlátogatás a Csengey Dénes Kulturális Központba, 
                  - hangverseny a Csengey Dénes Kulturális Központba, 
                  - múzeumlátogatás  a Városi Múzeumba,  
                  - Paksi Képtár foglalkozásai 

 
 
MÁRCIUS-ÁPRILIS 
 

 A Paks Kistérségi Szociális Központ által szervezett közösségi programokon való részvétel a kijelölt 
tanulókkal. 

 Kéthetente gyermekvédelmi fogadóóra megtartása, szükség szerint intézkedés. 
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 Osztálykirándulások figyelemmel kísérése (a rossz anyagi körülmények között élő tanulóknak  segítéség 
adása ). 

 Iskolánkba érkező határozatok pontos bejegyzése. 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulóknak az alábbi kulturális programokat ajánljuk: 
                  - színházlátogatás a Csengey Dénes Kulturális Központba, 
                  - hangverseny a Csengey Dénes Kulturális Központba, 
                  - múzeumlátogatás  a Városi Múzeumba,  
                  - Paksi Képtár foglalkozásai 
 
MÁJUS-JÚNIUS 
 

 A tankönyvtámogatásra jogosultak körének felmérése. 

 Kéthetente gyermekvédelmi fogadóóra megtartása, szükség szerint intézkedés. 

 Nyári táborozásokhoz szükséges anyagi támogatás lehetőségeinek felkutatása. 

 Rendszeres kapcsolat a Paks Kistérségi Szociális Központtal és a rendőrséggel. 
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9. A Paksi Bezerédj Általános Iskola könyvtára 

Iskolai könyvtárunk több, mint 40 éves múltra tekint vissza. A Polgári épület 1989-es újjáépítése után 

költözött jelenlegi helyére. A megnövekedett olvasótér lehetővé tette a gyarapodást és a technikai 

feltételek bővülését is.   

 

Állománya szabadpolcos elhelyezésű, megközelítően 7000 dokumentumot számlál, melyben benne 

foglaltatnak a tartós tankönyvként használatos tankönyvek, a nem hagyományos dokumentumok (CD-

ROM-ok, videokazetták, DVD-k) illetve a pedagógusok számára létrehozott pedagógus szakirodalmi 

állomány is. A dokumentumok egy része kölcsönözhető, de szép számmal találhatóak a helyben 

használatos kötetek is. Régebbi folyóiratok, újságok helyben olvasására is van lehetőség. 

A könyvtár alkalmas szakórák tartására is, mivel jól felszerelt technikai eszközökkel: nagy képernyős TV, 

DVD –és videólejátszó valamint egy érintőképernyős interaktív panelt, mellyel az elmúlt tanév végén 

gyarapodtunk. Az interaktív táblák elterjedésével csökkent a könyvtár ez irányú kihasználtsága. 

A könyvtár állományának számítógépes feldolgozása megtörtént, áttértünk a számítógépes 

kölcsönzésre, valamint a tavalyi tanévtől internetezési lehetőség is bővíti a kínálatot. 

Az iskolai könyvtár kapcsolatot tart a Kincskereső Városi Gyermekkönyvtárral, annak rendezvényeibe 

rendszeresen bekapcsolódunk (Regélő, a Népmese napja rendezvényei, évfordulókhoz köthető 

programok, vetélkedők).  

Az idei tanévben a könyvtár céljai és feladatai nagyrészt megegyeznek az előző éviekkel, de néhány új 

elemmel is kívánjuk azt bővíteni. Céljaink és feladataink az 2018/19-es tanévben:  

 A könyvtár heti 18 órában áll rendelkezésre az olvasók, kölcsönző diákok és nevelők számára: 

három délután 8 órában, a délelőtti sávban 10 órában, illetve az óraközi szünetekben.  

Célunk, hogy diákjaink jobban kihasználják a kölcsönzési lehetőséget a délelőtti szünetekben is. 

 Könyvtári órákat tartunk, melyek szervesen illeszkednek a tanítási órák rendjébe. Az órák 

tartalmát és rendjét az osztálytanítók és tanárok által használt tanmenetek tartalmazzák. 

Mivel az idei tanévben magasabb óraszámban állunk az osztályok rendelkezésére, így gyakoribá 

válhatnak a könyvtári órák, akár a délelőtti, akár a délutáni sávban is. 

 A szabadidő hasznos eltöltésére igen alkalmas könyvtárunk. 

Célunk, hogy nevelőink mind jobban kihasználják a könyvtár adta lehetőségeket a szabadidős 

tevékenységek megszervezésekor. 
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 Első osztályosoknak könyvtárbemutató foglalkozást és igény esetén mesedélutánt tervezünk, 

melynek célja az olvasás, a könyvek és a könyvtár megszerettetése. 

Célunk, hogy 1. osztályosaink minél előbb a könyvtár olvasóivá váljanak. 

 Minden évben megemlékezünk évfordulókhoz köthető eseményekről, világnapokról. Ez 

alkalomból könnyű feladatsort, rejtvényeket kínálunk olvasóinknak. 

Az idei tanévben kibővítjük ezen alkalmak körét.  

 Kapcsolódva az iskola munkatervéhez, mely fontos célként jelöli meg a hagyományőrzést, alsó 

tagozatos osztályaink részére honismereti foglalkozásokat tervezünk. Segédeszközként 

felhasználjuk Tóth Eszter és Vassné Volf Klaudia Paks gyerekeknek, valamint Katz Margit 

Honismereti könyv Tolna megyéről című könyvét. 

 A könyvtár technikai lehetőségeinek jobb kihasználása érdekében tanulóinkat arra biztatjuk, 

hogy a könyvtárban lévő olvasói számítógépeket mind gyakrabban használják fel tanulmányaik 

folyamán. 

 Könyvismertető, könyvajánló foglalkozásokat tervezünk az alsó tagozatosoknak a 

könyvtárunkban megtalálható irodalmi művekből az olvasás megszerettetése céljából. 

Célunk a könyvtár látogatottságának növelése. 

 A könyvtár állományának számítógépes feldolgozása révén lehetőség nyílt arra, hogy a város 

lakosai is hozzáférjenek az állományunkhoz és abból kölcsönözzenek. 

 Igény esetén tanórák tartásához könyveket, dokumentumokat állítunk össze. 

 A könyvtár időnként helyet biztosít rendezvények megtartására is (pl. versenyek). 

A könyvtár szolgáltatásait ingyen igénybe veheti az iskola valamennyi tanulója és illetve dolgozója és 

külső olvasója. 

A könyvtár nyitva tartása: 

Hétfő  11.00 – 15.00  

Kedd  10.00 -  14.00 

Szerda  12.00 – 15.00       

Csütörtök 11.00 – 12.00 13.00 -14.00 

Péntek  10.00 – 15.00 

Könyvtáros: Szabados Ágnes 

  Ruff Jánosné 
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10.  Önértékelési terv 2018/2019 

Belső ellenőrzések: 
Óralátogatások -2018. október 01. – október 13. 

Pedagógusok 
Látogatott Látogató Időpont Tantárgy Osztály Dokumentum

-elemzés 
Interjú Kérdőív Összegzés 

Farkasné 
Gungl Rita 

JAM + VFI 
FKSZ+VZ 

2018. 10. 01. 2. óra 
2018. 10. 03. 2. óra 

informatika 7.a 
6. c 

LFM + VNI 
2018. 10. 30. 

FKE 
2018. 11. 15. 

LFM+VZ 
2018. 11. 05. 

JAM+KPK 
2018. 11. 30. 

Kovácsné 
Pál 
Krisztina 

JAM+JV 
AKGY+ZF
SZ 

2018. 10. 04. 1. óra 
2018. 10. 02. 2. óra 

német nyelv 6.a 
6.a 

JV + ZFSZ 
2018. 10. 30. 

FKE 
2018. 11. 15. 

JAM+MZ 
2018. 11. 05. 

JAM+KPK 
2018. 11. 30. 

Németh 
Hajnalka 

KPK+SZV 
MNKH+KP
K 

2018. 10. 03. 1. óra 
2018. 10. 05. 1. óra 

angol nyelv 5.b 
5.a 

MNKH+SZV 
2018. 10. 30. 

FKE 
2018. 11. 15. 

LFM+MNKH 
2018. 11. 05. 

JAM+KPK 
2018. 11. 30. 

Szabóné N. 
Beáta 

JAM + 
KPK 
SZI+KPK 

2018. 10. 02. 5. óra 
2018. 10. 04. 2. óra 

biológia 8.a 
7.b 

SZI+VFI 
2018. 10. 30. 

FKE 
2018. 11. 15. 

JV+VFI 
2018. 11. 05. 

JAM +KPK 
2018. 11. 30. 

Szilágyi 
Istvánné 

JAM+SZN
B 
KPK+DMT 

2018. 10. 05. 2. óra 
2018. 10. 01. 6. óra 

természet-
ismeret 

5.b 
7.a 

SZNB+TGY 
2018. 10. 30. 

FKE 
2018. 11. 15. 

JAM+TGY 
2018. 11. 05. 

JAM +KPK 
2018. 11. 30. 

Vajdáné 
Fehér Ildikó 

JAM + VZ 
JAM+SZSZ
A 

2018. 10. 02. 2. óra 
2018. 10. 04. 5. óra 

matematika 
 

5.b 
6.a 

VZ+SZSZA 
2018. 10. 30. 

FKE 
2018. 11. 15. 

DMT+VZ 
2018. 11. 05. 

JAM +KPK 
2018. 11. 30. 

Gáspárné 
M. Andrea 

MZ + BE 
MZ + SBSZ 

2018. 10. 04. 1. óra 
2018. 10. 03. 6. óra 

matematika 
testnevelés 

2.a 
2.a 

TSK+BE 
2018. 10. 30. 

BE 
2018. 11. 15. 

HJJ+AKGY 
2018. 11. 05. 

MZ+KPK 
2018. 11. 30. 

Kónya-
Benedeczki 
Erika 

BE + MZ 
SZÁ+HÉ 

2018. 10. 04. 4. óra 
2018. 10. 05. 2. óra 

matematika 
ének-zene 

2.b 
2.b 

SZÁ+KNÁ 
2018. 10. 30. 

BE 
2018. 11. 15. 

ZPK+KVR 
2018. 11. 05. 

MZ+KPK 
2018. 11. 30. 

Mohácsi 
Zoltánné 

KPK + 
AKGY 

2018. 10. 01. 2. óra 
2018. 10. 04. 2. óra 

ének-zene  3.b 
3.b 

KPN+HJJ 
2018. 10. 30. 

BE 
2018. 11. 15. 

SZÁ+KBE 
2018. 11. 05. 

MZ+KPK 
2018. 11. 30. 
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Látogatott Látogató Időpont Tantárgy Osztály Dokumentum
-elemzés 

Interjú Kérdőív Összegzés 

KNÁ+KPN 
Weisz 
Józsefné 

KPK+ JAM 
MZ+BE 

2018. 10. 03. 3. óra 
2018. 10. 03. 5. óra 

fejlesztés 8.b 
5.b 

KVR+NME 
2018. 10. 30. 

BE 
2018. 11. 15. 

PVE+MNKH 
2018. 11. 05. 

MZ+KPK 
2018. 11. 30. 

 
 
Az önértékelésre a következő szempontok szerint nem kerültek kiválasztásra a kollégák, akik: 
 

 minősítésen már részt vettek 
 néhány évvel nyugdíj előtt állnak 
 határozott időre alkalmazottak 

 

Külső ellenőrzések: 
 
Intézményünkben ebben a tanévben nem várható külső ellenőrzés. 
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11.  ÜGYELETI REND - 2018/2019- ALSÓ TAGOZAT I. FÉLÉV 2017. SZEPTEMBER 3. 

 

IDŐPONT ÓRA/HELY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

07.10 – 07.40 

 
 
 
 
 

AKGY ZFSZ PVE MNKH KNÁ 

07.30 – 08.00 
 

ALSÓ 
UDVAR/FÖLDSZINT 

HJJ PVE HJJ MNKH PVE 

FÖLSŐ 
UDVAR/EMELET TSK MNKH AKGY GMA KNÁ 

ÉPÜLET/TETŐTÉR SZÁ ZFSZ PVE SZÁ SZÁ 

 
1. ÓRA 
 

08.00 – 08.45      

1. SZÜNET 
(15 PERC) 

08.45 – 09.00 
TÍZÓRAI 

FÖLDSZINT AKGY KVR HJJ ZPK TSK 

EMELET NME KNÁ WMI NME GMA 

TETŐTÉR KPN ZPK PVE KNÁ SZÁ 
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IDŐPONT ÓRA/HELY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

 
2. ÓRA 
 

09.00 – 09.45      

2. SZÜNET 
(15 PERC) 

09.45 – 10.00 
 

ALSÓ 
UDVAR/FÖLDSZINT HÉ KVR HÉ KVR KVR 

FÖLSŐ 
UDVAR/EMELET 

NME MNKH KPN NME GMA 

ÉPÜLET-ALSÓ AKGY BE KBE KPN BE 

 
 

3. ÓRA 
 
 

10.00 – 10.45      

3. SZÜNET 
(15 PERC) 

10.45 – 11.00 

ALSÓ 
UDVAR/FÖLDSZINT HÉ KBE KVR KVR GMA 

FÖLSŐ 
UDVAR/EMELET 

SBSZ MNKH HJJ NME ZFSZ 

ÉPÜLET-ALSÓ GMA ZPK KBE SBSZ KPN 
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IDŐPONT ÓRA/HELY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

 
4. ÓRA 

 
11.00 – 11.45      

4. SZÜNET 
(10 PERC) 

11.45 – 11.55 
 

ALSÓ 
UDVAR/FÖLDSZINT GMA TSK TSK HÉ KPN 

FÖLSŐ 
UDVAR/EMELET 

TSK ZFSZ ZFSZ NME ZFSZ 

ÉPÜLET-ALSÓ ZPK WMI KPN KBE WMI 

 
 

5. ÓRA 
 
 

11.55 – 12.40      

5. SZÜNET 
(5 PERC) 

12.40 – 12.45 
AZ OSZTÁLYOKBAN ÓRÁT TARTÓ PEDAGÓGUSOK 

6. ÓRA 12.45 – 13.30      

7. ÓRA 13.30 – 14.15      
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DÉLUTÁNI ÜGYELET 
 
 

IDŐPONT ÓRA/HELY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

 
9. ÓRA 

 
      

16.00 – 17.00 
 

1-2. ÉVFOLYAM BE 
fsz.1.B 

KBE/N 
EMELET 2.B 

ZPK/N 
FÖLDSZINT 

1.B 

KBE/N 
FÖLDSZINT 

1.B 

HÉ 
FÖLDSZINT 

1.B 

3-4. ÉVFOLYAM 
SBSZ 

EMELET 3.B 
WMI 

EMELET 3.B 
KNÁ/N 

TETŐTÉR 4.A 
PVE 

TETŐTÉR 4.A 
NME/N 

EMELET 3.B 
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12.  ÜGYELET 2018/2019 I. FÉLÉV 

IDŐ HELY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

reggel       

 EMELET JAM FKE SZI AR SZI 
 FÖLDSZINT DMT AR DMT FGR LFM 
1. óra után       

 EMELET B SZV VFI SZI BA SZSZA 
 EMELET K KI NH SZV NH VNI 
 FÖLDSZINT K JV JV LFM SZNB FNA 
2. óra után EMELET      

 EMELET VZ VNI TGY SZSZA FKE 
 FÖLDSZINT TGY FGR VFI FGR NH 
3. óra után FÖLDSZINT      

 EMELET B BA VNI SZI BA BA 
 EMELET K SZV NH VZ NH SZV 
 FÖLDSZINT K KI BA FKE JV VNI 
4. óra után       

 EMELET B LFM VZ SZSZA NH SZNB 
 EMELET K VFI BA TGY FNA JV 
 FÖLDSZINT K JV JV FNA KI VZ 
5. óra után       
 Mindenki a saját csoportját felügyeli, ahol éppen tanít. 
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13.  EBÉDELTETÉS 

2018/2019 I. FÉLÉV 
 

IDŐ HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

4. óra után — 
RJE 

5.b fele (inf2) 

RJE 
5.a; 5.b nem 
tömegsportos 

— 
AR 
6.b 

5. óra után 
a 7-8. évfolyamosok 

felügyelete 
— 

VZ 
7.a; 8.b 

— 
VFI 
8.b 

JAM 
7.a;7.b;8.a 

 
5. óra után 

5-6. 
 

AR 
6. a fele; 6.b;6.c 

AR 
5.a; 5.b (nem 
énekkaros)  

AR 
6.b; 6.c 

AR 
6.a; 6.c 

RJE; JAM 
5.b; 5.a; 6.a;6.c 

 
6. óra után 

5-6. 
 

RJE;VNI 
5.b; 5.a  

DMT 
6.a; 6.b;6.c 

SZNB 
5. tömegsport; 

6.a 

RJE;FKE 
5.b; 5.a; 6.b 

— 

6. óra után 
a 7-8. évfolyamosok 

felügyelete 
 

FGR 
7.a;7.b;8.a; 8.b 

KI 
7.b; 8.a 

TGY 
7.a; 7.b; 8.a; 8.b 

LFM 
7.a; 7.b; 8.a 

A hét: TGY 
B hét: VFI 

8.b 
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14.  A tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyve  
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15.  ZÖLDÖK MUNKATERV 

 

Határidő Feladat Felelős ZÖLDÖK 
koordinátor 

09. 10. Munkaterv ZÖLDÖK tagok Juhász Veronika 

09.17.  Papírgyűjtés ZÖLDÖK tagok Juhász Veronika 

10.15. Ökofaliújság 
frissítése 

8. osztályos ZÖLDÖK 
tagok 

Szabóné Novák 
Beáta 

10.15.  Iskola honlapján 
ökohírek frissítése 

5. osztályos  
ZÖLDÖK tagok 

Szabóné Novák 
Beáta 

01.15-ig Osztályban szelektív 
gyűjtés  

7.a osztályos 
ZÖLDÖK tag 

Szabóné Novák 
Beáta 

01.15-ig Iskolaújság 1. szám 5-6. osztályos 
ZÖLDÖK tag 

Szabóné Novák 
Beáta 

01.15. Ökofaliújság 
frissítése 

7. osztályos ZÖLDÖK 
tagok 

Szabóné Novák 
Beáta 

01.15. Iskola honlapján 
ökohírek frissítése 

6. osztályos  
ZÖLDÖK tagok 

Szabóné Novák 
Beáta 

február Energiajárat 8. osztályos ZÖLDÖK 
tagok 

Szabóné Novák 
Beáta 

03.15. Ökofaliújság 
frissítése 

6. osztályos ZÖLDÖK 
tagok 

Szabóné Novák 
Beáta 

március Energiajárat 7. osztályos ZÖLDÖK 
tagok 

Szabóné Novák 
Beáta 
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Határidő Feladat Felelős ZÖLDÖK 
koordinátor 

03.15. Iskola honlapján 
ökohírek frissítése 

7. osztályos  
ZÖLDÖK tagok 

Szabóné Novák 
Beáta 

április Energiajárat 6. osztályos ZÖLDÖK 
tagok 

Szabóné Novák 
Beáta 

május-június Energiajárat 5. osztályos ZÖLDÖK 
tagok 

Szabóné Novák 
Beáta 

05.15. Ökofaliújság 
frissítése 

6. osztályos ZÖLDÖK 
tagok 

Szabóné Novák 
Beáta 

05.15. Iskola honlapján 
ökohírek frissítése 

7. osztályos  
ZÖLDÖK tagok 

Szabóné Novák 
Beáta 

06.15-ig Iskolaújság 2. szám 7-8. osztályos 
ZÖLDÖK tag 

Szabóné Novák 
Beáta 

06.15-ig Minden osztályban 
szelektív gyűjtés ZÖLDÖK tagok Szabóné Novák 

Beáta 

 
 


