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MUNKATERV
Károlyi Bernát Nyelvoktató Német
Nemzetiségi Általános Iskola
5747 Almáskamarás, Szent István király u. 13.
2016/2017-es tanév

1. A tanév helyi rendje
Az első tanítási nap 2016. szeptember 1. (csütörtök), az utolsó tanítási nap 2017.
június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma 182 nap.
A tanév első féléve 2016. január 20-ig tart. Az első félévi eredményekről 2016. január
27-ig értesítjük a szülőket.
Az őszi szünet 2016. november 2-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 07.
(hétfő).
A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2016. december 21.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január
03. (kedd).
A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2017.április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19.
(szerda).
A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák a meghatározott időpontoktól eltérhetnek, a
tanulók részére szünetet adhatunk, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet
hagyományai indokolják. Az emberi erőforrások minisztere 12/2016.(VI.27.) 5.§. (5).EMMI
rendelete
Tanítás nélküli munkanapok:
(a tanítási napokon felül)

5 nap

Sportnap-kihívás napja, Gyereknap:
2017. május. 26.(péntek)

1 nap

Tanulmányi kirándulásra:

1 nap

Értekezletre, továbbképzésre,
iskolai programokra:

3 nap

A kulturális napot 2016. december 15-én délután (csütörtök) tartjuk.
Alkotóház, karácsonyi műsor.
Szülői értekezletek osztályonként minimum kétszer:
2016. szept. 01. – 2016. szeptember 11-ig, és
2017. február 01. – 2017. február 05-ig.
ISZSZ beszámoló minimum kétszer.
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Fogadóórák
Heti rendszerességgel minden pedagógus órarendjéhez igazodva.

2. Továbbképzés
A továbbképzéseket a nevelőtestület által elfogadott továbbképzési programunk és az
éves beiskolázási terv szerint rendezzük és támogatjuk. Továbbképzési programunk:
2013. szeptember 01 – 2018. augusztus 31-ig szól.
A tanítók, illetve szaktanárok lehetőségeikhez mérten szaktárgyuknak megfelelő
továbbképzéseken vesznek részt.
Csoportok kérésére helyben szervezett pedagógus továbbképzéseket szervezünk, ha
lehetőséget kapunk rá.
Lehetőségeinkhez mérten további továbbképzéseket is szervezünk annak érdekében,
hogy pedagógiai kultúránkat, módszereinket folyamatosan fejlesszük, bővítsük. (pl.
tehetséggondozás, hatékony tanítás-tanulási módszerek)

3. Nevelőtestületi értekezletek
3.1.

A félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata
2017. január 28. (péntek).

3.2.

Nevelési témáink:
- Egységes füzetvezetés az esztétikus tanulói munkavégzés érdekében
- Digitális eszközök használata a nevelő-oktató munkában
- Nevelő-oktató munka a 7 szokás jegyében
- A tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszerek, taneszközök
alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában.
- Szociális tanulásban rejlő lehetőségek kihasználása
- A különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése, oktatása, az egyéni
bánásmód érvényesítése
-A német nemzetiségi nyelv alkalmazása az iskolai életben.

3.3.

Az éves pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata.
(2017. június 22.)

4. Beiskolázás
Eljárás a 2016/2017. tanév rendje.
Felelős: a 8. osztály osztályfőnöke: Gyüre Éva Eszter
4.1. Segítjük a HHH-s tanulóink beiskolázását, el kívánjuk érni, hogy az arra alkalmas
tanulóink érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább.
Felelős: a 8. osztály osztályfőnöke: Gyüre Éva Eszter
4.2. A középiskolai továbbhaladók elősegítése céljából a 8. osztályos tanulóinknak
középiskolára előkészítő foglalkozásokat tartunk.
Felelősök: a 8. osztály osztályfőnöke, szaktanárok
4.3. A 7-8. osztályos tanulóknak látogatást szervezünk a középiskolákba és
pályaválasztási vásárra.
Felelős: a 8. osztály osztályfőnöke: Gyüre Éva Eszter, Hornok Anna
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4.4. A 8. osztályos tanulóknak és a szülőknek az első félév során tájékoztatást tartunk
a továbbtanulási lehetőségekről, a középiskolákról.
Felelős: a 8. osztály osztályfőnöke: Gyüre Éva Eszter
4.5. Az iskola tankönyvfelelőse: Katona Lászlóné

5. Megemlékezések, ünnepségek
Tanévnyitó ünnepség: 2016. szeptember 1. (csütörtök)
Felelős: Kelemenné Hudák Ágnes, Mazán Attiláné
Dekoráció készítése beleértve az ebédlőt is – ősz, tél, tavasz, nyár- Bábáné Tóth
Judit, Káposzta Mercédesz
2016.szeptember 15. Hulladékgyűjtés
Méhesi József, osztályfőnökök
2016. szeptember 24. Német Anyanyelvi Kulturális Nap Békéscsaba
Gyüre Éva Eszter, Zengő Andrea, Pintér Edit
2016. szeptember 30.
Magyar Diák Sportnapja
Felelős: Zengő Andrea
Kompetencia-fejlesztő projekt hét 2016. 10. 19-22.
Felelős: Hornok Anna
Október 6. (Aradi vértanúk emléknapja) Megemlékezés osztálykeretben
Felelősök: az osztályfőnökök
Jótékonysági est: 2016. november 19. (szombat)
Felelősök: Pintér Edit, Balogh Éva, pedagógusok, ISZSZ
Október 23. Nemzeti ünnep, megemlékezés osztálykeretben
Felelősök: osztályfőnökök
Német nyelvi hét-november 7-11.
Márton nap - német nyelvi vetélkedő: November 11.
Márton-napi megemlékezés (A helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal
együttműködve)
Felelős: Gyüre Éva, Zengő Andrea, Pintér Edit, Káposzta Mercédesz,osztályfőnökök
Osztály Mikulás: 2016. december 4. (péntek)
Felelős: osztályfőnökök
Falu Mikulás
Iskolai Szülői Szervezettel közösen szervezve: december 06.
Felelős: ISZSZ vezetője, Községi Önkormányzat Almáskamarás
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Adventi lampionos felvonulás
Felelős: Gyüre Éva,
Karácsonyi alkotóház: 2016. december 21. (szerda.)
„Alapítvány Almáskamarásért” Közalapítvány együttműködésével
Felelős: Kelemenné Hudák Ágnes,Restyéné Szokolay Csilla
Karácsonyi ünnepség: 2016. december 20. (kedd du.)
Felelős: Bábáné Tóth Judit, Virág Erzsébet, Káposzta Mercédesz
2017. január 17. „Egyetlen bűnünk a származásunk volt” emlékmű átadása
Felelős: Pintér Edit, Hack Ferencné
2017. január 19. (kedd) A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének
emléknapja
Felelős: Hack Ferencné, Pintér Edit (A helyi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal együttműködve)
2017 februárja TRACHTAG
Népviselet, polkalépés, táncos játék
2017. február 23. (csütörtök):
Megemlékezés Károlyi Bernátról-III. Károlyi Kupa
(A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja)
Méhesi József (A helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal
(együttműködve), Bábáné Tóth Judit
Farsang: 2016. február 24. (péntek)
Felelősök: Mazán Attiláné, Virág Erzsébet
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 06-10.
Felelős: Restyéné Szokolay Csilla
Március 15. Megemlékezés: 2017. március 11.
Felelősök: 5-6. osztály, Zengő Andrea Restyéné Szokolay Csilla
Szépíró verseny
(magyar és német nyelven)
Felelős: Mazán Attiláné
Szép olvasó verseny (magyar és német nyelven)
Felelős: Gyüre Éva Eszter, Hornok Anna, Káposzta Mercédesz, Mazán Attiláné
Húsvéti Alkotóház: 2017. március 23. (szerda)
„Alapítvány Almáskamarásért” Közalapítvány együttműködésével
Felelős: Mazán Attiláné, Virág Erzsébet
Húsvéti kút díszítése:
Felelős: Káposzta Mercédesz,
Digitális témahét: 2017.április 03-07.
Felelős: Restyéné Szokolay Csilla, Méhesi József
Április 16. (A holokauszt áldozatainak emléknapja)
Megemlékezés osztálykeretben
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Felelős: osztályfőnökök
Április
Fedezd fel Almáskamarást a németek nyomában!
Felelős: Gyüre Évike
Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete: 2017.április 24-28.
Felelős: Kelemenné Hudák Ágnes
Anyák napja 2017. 05. 02.
Felelős: Katona Lászlóné,osztályfőnökök
Sportnap-Kihívás napja, Gyermeknap szülőkkel, a falu lakóival.
2017. május 27.
Felelős: Zengő Andrea, Hornok Anna
Nemzeti Összetartozás Napja: (június 4.)
Megemlékezés osztálykeretben június 3-án
Felelősök: az osztályfőnökök

KRESZ-verseny
Felelős: Méhesi József
Ballagás: 2017. június 18. (szombat)
Felelősök: Gyüre Éva Eszter, Hornok Anna
Tanévzáró ünnepség: 2017. június 24. (péntek)
Felelősök: Bábáné Tóth Judit,
Iskolánk két nyílt napot szervez: 2016. 10.19-21. között és 2017.április 11-15
között.

6. Oktatás – nevelés
6.1.

Fő célunk a pedagógiai programunk hatékony megvalósítása, a partnereink
alapfokú oktatással kapcsolatos igényeinek színvonalas kielégítése.
Felelős: Pintér Edit, Balogh Éva
Határidő: egész tanévben folyamatos

6.2.

A hatékonyabb működés érdekében továbbfejlesztjük a szervezeti kultúrát. Az
intézményi
szerveződéseket
–
nevelőtestület,
munkaközösségek,
diákönkormányzat, szülői közösség, munkacsoportok – törekszünk minél jobban
bevonni programjaink szervezésébe, a megoldások keresésébe, kidolgozásába.
Tovább javítjuk az intézményen belüli információáramlást.
Felelős: Pintér Edit, Balogh Éva
Határidő: egész tanévben folyamatos

6.3.

Pedagógiai munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk az önálló, tanuláshoz
szükséges képességek fejlesztésére. Ennek érdekében alkalmazzuk és bővítjük
tantárgyi képességfejlesztő programjainkat, módszereinket.
Felelős: az iskola minden pedagógusa
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Határidő: folyamatos, és állandó feladatunk a tanév végéig.
6.4.

A tanulás motivációjának erősítése érdekében segítjük tanulóinkat egyéni
problémáik megoldásában. Továbbra is szervezzük és lehetőségeinknek,
valamint az igényeknek megfelelően növeljük a tanórán kívüli programok,
szakkörök számát (pl. versenyek, zenés táncos szakkörök, tömegsport, német
nyelvi szakkörök).
Felelős: Intézményünk valamennyi pedagógusa
Határidő: folyamatos, és állandó feladatunk a tanév végéig.

6.5.

Biztosítjuk a különböző szociális, kulturális háttérrel érkező és a
különböző képességű tanulók integrált oktatását, nevelését. Ennek
érdekében integrációs pedagógiai rendszert (IPR) működtetünk, az
SNI tanulókat a többi tanulóval együtt, egy osztályban tanítjuk, a
nevelési tanácsadó és szakértői bizottság szakvéleményének és
javaslatának megfelelően fejlesztést biztosítunk.
Felelős: Pintér Edit, Balogh Éva.
Határidő: 2016. szeptember 01-jétől egész tanévben.

6.6.

Fontosnak tartjuk az egyéni hátrányok csökkentését, a tehetségek
kibontakoztatását. Pedagógiai munkánk középpontjában az egész személyiség
harmonikus fejlesztése áll. Célunk, hogy a tanulók minél teljesebben
bontakoztathassák ki személyiségüket. A tehetségek és képességek fejlesztése
érdekében sokoldalú tevékenységkínálatot valósítunk meg. A tehetséggondozást
és a képességek differenciált egyéni fejlesztését a tanítási órákon, tanórán kívüli
tevékenységeink, programjaink során, kompetenciafejlesztő és tehetséggondozó
programjaink segítségével valósítjuk meg.
Felelős: osztályfőnökök, napközis nevelők, szaktanárok.
Határidő: 2016. 09.01-jétől egész évben.

6.7.

Arra törekszünk, hogy a hátrányos helyzetű tanulóink napközisek legyenek.
Megszervezzük és megköveteljük, hogy minden napközis tanuló másnapra
legalább 45 percet tanuljon.
Felelős: Pintér Edit, osztályfőnökök, napközis csoportok vezetői
Határidő: 2016. szeptember 01-jétől egész évben.

6.8.

Növeljük pedagógiai munkánk eredményességét, javítjuk
teljesítményét. Ennek érdekében kiemelten fontosnak tartjuk:
a)
b)
c)
d)

az

iskola

Az iskola és a szülői ház együttműködésének erősítését.
A nevelőtestület szakértelmének, együttműködésének erősítését.
A differenciált egyéni fejlesztés hatékonyságának fokozását.
Az iskola és a civil szervezetek együttműködésének bővítését.

A célok megvalósításához szükséges tevékenységek, feladatok:
a) Közös szabadidős programok szervezése a szülői házzal. Közös versenyek,
játékok, kirándulások, kulturális rendezvények látogatása. A háromoldalú
találkozókon a legkritikusabb esetekben írásbeli megállapodások kötése a
vállalásokról.
Felelős: Pintér Edit, Balogh Éva, osztályfőnökök.
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Határidő: a programok időpontjai, valamint a háromoldalú találkozások
időpontjai (2016. november, 2017. február, 2017. május)
b) A nevelőtestület szakmai tudását folyamatosan fejlesztjük. Lehetőségeink
szerint a második félévben is módszertani, szakmai továbbképzést
tervezünk. Rendszeres szakmai fórumokat tartunk.
Biztosítjuk a más intézményekben való hospitálást.
A nevelőtestület minden tagja differenciáláson alapuló módszert alkalmaz,
valamint alkalmazza a korszerű tanítási módszereket.
Felelős: Pintér Edit, Balogh Éva
Határidő: aktuálisan
c) Iskolai szinten legalább két projektet, egy német nemzetiségi nyelvi hetet
szervezünk.
Felelős: a projektszervezők, ISZSZ vezetője
Határidő: aktuálisan
A HHH-s, az SNI, a BTM-es tanulók fejlesztésére egyéni fejlesztési tervet
készítenek a megbízott nevelők. A terveket folyamatosan a diagnosztikus
értékelés eredményeihez igazítjuk.
Felelős: Virág Erzsébet, szaktanárok, tanítók
Határidő: 2016. szeptember 30-ig és egész évben.
d) A DIFER mérést első osztályban elvégezzük. Ennek tapasztalataihoz,
eredményeihez igazítjuk egyéni fejlesztési terveinket.
Felelős: Virág Erzsébet
Határidő: 2016. december 04.
e) Vonzó, érdekes, nem tantárgyi tanórán kívüli programokat szervezünk. A
lehetőségeinkhez mérten, és az igényeknek megfelelően növeljük a
programok számát, többféle lehetőséget kínálva az érdeklődőknek (pl.
közös délután a külső partnereinkkel, versenyek, kerékpártúra,
kirándulások, futball). Ehhez igénybe vesszük a partnereink (szülők, helyi
önkormányzatok, civil szervezetek) támogatását, segítségét.
Felelősök: az iskola pedagógusai, a civil szervezetek vezetői, az ISZSZ
vezetője.
Határidő: aktuális rendezvényhez, programhoz igazodva.
f) Bővítjük az IKT felhasználását a tanórákon.
Felelősök: az intézmény pedagógusai
Határidő: 2016. szeptember 30, egész tanévben.
g) Szervezeten belül és partnereinkkel minél teljesebb kommunikációt
valósítunk meg.
Felelős: Pintér Edit, Balogh Éva
Határidő: folyamatos feladat
h) A partneri igényeket felmérjük, összehangoljuk.
együttműködési megállapodásokat kötünk.
Felelős: Pintér Edit, Balogh Éva
Határidő: 2016.szeptember 30, folyamatos

Partnereinkkel
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i) Amennyiben lehetőségünk adódik a pályázatban részt venni, az integrációs
programot a 2016/2017-es tanév IPR cselekvési ütemterve szerint
megvalósítjuk. A megbízott nevelő részt vesz az IPR-t támogató
valamelyik munkacsoport munkájában.
Felelős: Pintér Edit
Határidő: a pályázati kiírásban foglaltak szerint
j)
Óvoda-iskola átmenetet segítő és kompetenciafejlesztő programokkal
fejlesztjük a lemaradókat, csökkentjük a hátrányokat, közös programok
szervezése, szakmai kapcsolattartás.
Felelős: Kelemenné Hudák Ágnes
Határidő: egész tanév
Pályaorientációs programokkal segítjük a pályaválasztást, továbbtanulást.
Felelős: Gyüre Éva, Hornok Anna
Határidő: a pályázati kiírásban foglaltak szerint
k) A „Kulcs egy jobb élethez” továbbképzésen elsajátított tudást a
nevelőtestület alkalmazza a nevelő-oktató munka során.

6.9.

Az érdeklődésnek megfelelően lehetővé tesszük a tanulók számára, hogy
különböző szakköri foglalkozásokon vegyenek részt. Ezáltal lehetőség nyílik az
egyéni képességek további fejlesztésére, a tehetségek gondozására.
Az érdeklődő tanulóknak továbbra is lehetővé tesszük, hogy
szakköri foglalkozásokon tanulják a német nyelvet.
Felelős: Pintér Edit, Balogh Éva
Határidő: 2016. 09.01.

6.10. A tanulók fejlesztéséhez igénybe vesszük a Könyvtár, a Művelődési Ház, a
Sportpálya teljes infrastruktúráját.
Felelős: Pintér Edit
Határidő: egész tanévben
6.11. A tanórákon és a napköziben is kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók
együttdolgozási képességeinek fejlesztésére.
Felelős: szaktanárok, napközis pedagógusok.
Határidő: a tanév egészére vonatkozóan.
6.12. Szükségesnek tartjuk, hogy az alapozó és a fejlesztő szakaszban az alapvető
készségek és képességek fejlesztésére, a tanulók felzárkóztatására, motiválása
céljából alkalmazzuk a „nem szakrendszerű” oktatást.
Felelős: osztálytanítók, napközis nevelők.
Határidő: a tanév egészére vonatkozóan
6.13. A fegyelem és a szabálykövető viselkedés erősítése céljából folyamatosan
szembesítjük tanulóinkat az iskolai házirend előírásaival.
Felelős: ügyeletes nevelők, osztályfőnökök.
Határidő: egész tanévben folyamatosan ellátandó feladat
6.14.

Kiemelt figyelmet fordítunk a rend és a fegyelem megszilárdítására. A rendet, a
fegyelmet az iskolai munka feltételének és eredményének tekintjük. Folyamatos
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ismeretnyújtással, szervezéssel, követelmények támasztásával, meggyőzéssel
biztosítjuk a rendet és a fegyelmet, és fejlesztjük a tanulók beállítódását, a
viselkedést meghatározó képességeket.
Prevenciós céllal a „fiatalkori devianciák” témakörében továbbra is tájékoztató
előadásokat szervezünk, melyhez igénybe vesszük a mezőkovácsházi
rendőrkapitányság dolgozóinak közreműködését.
Felelős: Ügyeletes nevelők, az iskola minden pedagógusa
Határidő: 2016. szeptember 01-től az utolsó tanítási napig
6.15. A mulasztás visszaszorítása érdekében folyamatosan együttműködünk a szülői
házzal, a házi orvosi szolgálattal és a gyermekjóléti szolgálattal. Ennek
érdekében következetesen alkalmazzuk a házirend és a 20/2012.Emmi rendelet
előírásait.
Felelős: osztályfőnökök.
Határidő: egész tanévben folyamatosan ellátandó feladat
6.16. Súlyos fegyelemsértésnek minősítjük az erőszak minden formáját. A
konfliktuskezelés során arra törekszünk, hogy a kiváltó okot a felek közös
megegyezésével megszüntessük.
6.17. Kiemelt feladatnak tekintjük az iskola rendjének tisztaságának biztosítását. A
tanulókat bevonjuk saját környezetük tisztaságának, rendjének megőrzésébe.
6.18. Fontosnak tartjuk a tanulók környezettudatos magatartásának kialakítását. Ezt
tantárgyi programjainkkal, valamint egyéb tevékenységek megszervezésével
valósítjuk
meg,
segítjük
(pl.
hulladékgyűjtés,
fenntarthatóság,
környezettudatosság témahét szervezése).
Felelős: Méhesi József, Kelemenné Hudák Ágnes
Határidő: 2016. szeptember
6.19. Kiemelten törődünk a pedagógiai programunkban megfogalmazott
egészségnevelési és környezeti nevelési feladatok megvalósításával. Fontos
feladatunknak tartjuk a prevenciós, felvilágosító tevékenységet e témakörben.
Ennek érdekében tovább erősítjük kapcsolatainkat a helyi Szociális Szolgáltató
Központtal, a háziorvosi, fogorvosi, védőnői szolgálattal, a mezőkovácsházi
rendőrkapitánysággal, a helyi polgárőrök szervezetével. Közös programokat
szervezünk.
Felelős: Pintér Edit, Balogh Éva
6.20. Úszásoktatás
A 2016/2017-es tanévben iskolánk 5. osztályos tanulói részére kötelező az
úszásoktatás. Nálunk az 5. és 6. osztály összevont testnevelés oktatásban
részesül, így a 6. osztály is úszik a medgyesegyházi uszodában két egymást
követő testnevelés óra keretében.
Felelős: Zengő Andrea
Határidő: az uszoda időbeosztása alapján.
6.21. A tanulók igényeinek megfelelően növeljük a sportköri foglalkozások, sportolási
lehetőségek (pl. futballozás, tömegsport, pingpongozás, floorball), játékos
testmozgások lehetőségét biztosítjuk.
A gyermekek fizikai állapotát felmérő vizsgálatok időpontjai: 2017.január 09. és
2017. április 30. között
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Felelős: Zengő Andrea
Határidő: a fenti időpontokat figyelembe véve.
6.22. Fokozott figyelemmel kísérjük a tanulók egészségi állapotát. Egészségkárosodás
gyanúja, egészség veszélyeztetése esetén megtesszük a szükséges
intézkedéseket.
Felelős: osztályfőnökök.
Határidő: egész tanévben.
6.23. Felmérjük a partneri elégedettséget a szülők körében, ennek megfelelően
fejlesztési tervet készítünk és próbálunk javítani a gyengeségeken a hatékonyság
érdekében.
Felelős: Hornok Anna, Kelemenné Hudák Ágnes, Méhesi József
Határidő: a tanév során

6.24

Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete keretében fejlesztjük a tanulókat.
Felelős: Restyéné Szokolai Csilla
Határidő: március 10-ig.

6.25

Digitális témahetet szervezünk a tanulói infokommunikációs kompetenciák .
fejlesztése érdekében.
Felelős: Restyéné Szokolai Csilla, Méhesi József
Határidő: 2017.április 03-07.

6.26

Trachtag esemény során fejlesztjük tanulóink német népismeretét.
Felelős: Pintér Edit, Káposzta Mercédesz.
Határidő: Az LDU Trachtag esemény megjelenésékor csatlakozva

6.27

Kompetencia hét keretében fejlesztjük a tanulók alapkompetenciáit, magyar és .
német nyelven is.
Felelős: Hornok Anna
Határidő: október-november

6.28

A Táncsics Mihály gimnáziummal szakmai kapcsolatot ápolunk, ott DSD
próbanyelvvizsgán vesznek részt tanulóink.
Felelős: Gyüre Éva
Határidő: 2017. tavasz

6.29

Dél-Békési Tehetség Tanács munkájába bekapcsolódunk, Nemzeti Tehetség
Program és a Calendula keretében
Felelős: Pintér Edit
Határidő: folyamatos

6.30.

Együttműködünk a mezőkovácsházi Városi Könyvtárral, pályázati
lehetőségekhez kapcsolódunk
Felelős: Balogh Éva, Pintér Edit
Határidő: folyamatos
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7. Fejlesztések
7.1.

Tanórai tevékenységet segítő kis értékű tárgyi eszközök beszerzése. (Forrás:
egyéb támogatás)

7.2.

Szabadidős, napközis foglalkozásokhoz eszközök, játékok beszerzése. (Forrás:
egyéb forrás)

7.3.

Fejlesztő eszközök bővítése. (Forrás: egyéb forrás)

7.4.

Oktatási segédeszközök bővítése a lehetőségekhez mérten. (pályázati forrás)

8. Ellenőrzés
8.1.

Az intézményi ellenőrzés kiemelt területei:



Az IPR keretében vállalt feladatok teljesítése (amennyiben részt veszünk a
pályázatban)
 Ellenőrzés: 2016. november, 2017. június, augusztus
Felelős: Pintér Edit, Balogh Éva, Mazán Attiláné


Az egyéni fejlesztőmunka, fejlesztési tervek megvalósítása, aktualizálása.
Ellenőrzés: egész évben folyamatos
Felelős: Pintér Edit, Balogh Éva



Tanmenetek, foglalkozási tervek ellenőrzése szeptemberben.
 Osztálynaplók, egyéb dokumentumok ellenőrzése szeptember
1-15. február 2 - 11. június 15-30.
 Felelős: Mazán Attiláné, Pintér Edit, Balogh Éva



Osztálynaplók ellenőrzése havonta a hónap utolsó péntekén
Oktató-nevelő munkával kapcsolatos adminisztráció, dokumentációk vezetése,
elkészítése.
 Ellenőrzés: folyamatosan egész évben
Felelős: Mazán Attiláné, Pintér Edit, Balogh Éva
Hiányzás vezetése, ezzel kapcsolatos intézkedések
 Ellenőrzés: havonta
 Felelős: Mazán Attiláné, Balogh Éva





Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása, megvalósulása a
Ellenőrzés:
 Óralátogatás során
 Felelős: Pintér Edit, Balogh Éva, Mazán Attiláné



Pályaválasztással kapcsolatos feladatok ellenőrzése (8. osztályos osztályfőnök)
Ellenőrzés: november 30. február 7.
Felelős: Pintér Edit, Balogh Éva



Osztályfőnöki munka ellenőrzése:
Osztályfőnöki órák, kapcsolattartás a szülőkkel, ellenőrző vezetése,

tanórákon.
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értékelő tevékenység, egységes nevelési eljárások alkalmazása
Ellenőrzés: folyamatosan
Felelős: Mazán Attiláné, Pintér Edit, Balogh Éva


Nevelői ügyelet ellátásának ellenőrzése folyamatosan
Felelős: Mazán Attiláné



Tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatok ellenőrzése (tankönyvfelelős)
aktualitásában
Felelős: Pintér Edit, Balogh Éva
Feljegyzések készítése a programról
Felelős: az iskolai program felelőse



Gyakornok pedagógusok munkájának nyomon követése, mentorálás
Felelős: Gyüre Éva, Mazán Attiláné,
Határidő: Folyamatos, egész tanév



Mentori munka ellenőrzése
Felelős: Balogh Éva, Pintér Edit



A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. Korm. rendeletben foglaltak szerint, az oktatásért felelős miniszter döntése
alapján a 2016. évi minősítési tervbe bekerült: Balogh Éva,
Felelős: Pintér Edit
Határidő: Folyamatos



Az Oktatási Hivatal a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 147. §. (1)
bekezdésére hivatkozása alapján a 2017. évi ellenőrzési tervbe,az intézmény bekerült
az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe a 2017 évre vonatkozóan.



Az Oktatási Hivatal a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 147. §. (1)
bekezdésére hivatkozása alapján a 2017. évi ellenőrzési tervbe, az országos
pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) látogatásra, mint vezető bekerült: Pintér Edit



Az Oktatási Hivatal 2017. január 2. és 2017. március 31. között szakmai ellenőrzés
keretében vizsgálja meg a közösségi szolgálat teljesítését és dokumentálását az
iskolákban.
8.2.

Felmérések
 DIFER – mérés, 1. osztály 2016. december 2-ig.
 Országos mérés-értékelés keretében: a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének vizsgálata (2017.január 09. és 2017. április 30. között).
 Országos mérés (2017.május 24.) olvasás-szövegértésből és matematikai
eszköztudásból a 4. 6. és 8. évfolyamokon.
 Írásbeli idegen nyelvi mérés (német nyelv) 2017. május 17.

9. Versenyek
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A nevelők a tanulók igényeinek, érdeklődésének és a lehetőségeknek megfelelően
szerveznek helyi versenyeket és neveznek területi és országos versenyekre.
Felelős: valamennyi nevelő, valamint az adott szaktárgyat tanító nevelők.
Helyi versenyek
– Német nemzetiségi kistérségi KI-MIT-TUD
– szépíró, szép olvasó magyarul, németül
– német nyelvi verseny
– sportversenyek
Területi versenyek:
– A tankerület intézményei által meghirdetett versenyek
– Mezőkovácsháza- Benedek Elek mesemondó verseny- ?október
– Dombegyház- Egészségnevelés -? november
– Mezőhegyes- Versmondó verseny -? április
– Kunágota- Közlekedési verseny február, vagy április
– Magyarbánhegyes - Járom a járást- ? március
– Medgyesegyháza- matematika alsó
– Zrínyi Ilona matematika verseny Mezőkovácsháza
– történelmi verseny
– Kazinczy-verseny
– Simonyi helyesírási verseny
– KRESZ-verseny, Kerékpáros iskola kupa Ki a mester két keréken
– rajzpályázatok
– sportversenyek, Diákolimpia
– Almáskamarás-német nyelvi verseny- november 11
– Megyei Német Anyanyelvi Kulturális Nap
– kulturális bemutatók, versenyek
– futball bajnokságok
– Ki mondja szebben? - Schulverein
– Diákolimpia

Szakkörök, foglalkozások

10.












Német szakkör alsó – Gyüre Éva Eszter
Furulya szakkör - Virág Erzsébet
Német nyelvvizsgára előkészítő - Gyüre Éva Eszter
Aerobic - Zengő Andrea
Tömegsport alsó – Katona Lászlóné
Tömegsport felső - Mazán Attiláné
Foci alsó - Katona Lászlóné
Foci felső – Mazán Attiláné
Zumba - Gyüre Éva Eszter
Logika szakkör - Virág Erzsébet
Röplabda felső- Hornok Anna

11. Feladat ellátási terv
11.1. Felelősök rendszere
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Az 1-8. osztály szakmai anyagáért (osztályonként) az osztályfőnökök a felelősek.
A szertárban lévő segédanyagok szaktárgyak szerint:
Magyar : Balogh Éva, Hornok Anna
Történelem : Hack Ferenc Mihályné, Zengő Andrea
Fizika : Nyári István
Földrajz : Vargáné Gábor Beatrix
Biológia : Téglás Tímea
Matematika-technika : Restyéné Szokolay Csilla,
Kémia : Kőszegi Józsefné
Rajz: Restyéné Szokolay Csilla,
Informatika terem:, Sellei Mónika
Ének : Katona Lászlóné,
Tornaterem, szertár: Zengő Andrea, tanítók, napközi vezetők
Német nemzetiségi nyelv és irodalom : Zengő Andrea, Gyüre Éva Eszter, Káposzta
Mercédesz
Napközis játékok, eszközök: napközis csoportvezetők
Fejlesztő eszközök:Virág Erzsébet
Média felelős: Méhesi József,
Tankönyvfelelős: Katona Lászlóné
Feladat: A szertárak leltárainak elkészítése.
Felelősök: az adott szaktárgy felelősei
Határidő: 2016. szeptember 30.
Önértékelési Csoport (BECS) működése:
Az iskolában Önértékelési Csoport működik.
Az Önértékelési Csoport tagjai: Méhesi József - csoportvezető
Mazán Attiláné
Pintér Edit
Balogh Éva
Virág Erzsébet
Az egyes részfeladatok elvégzésébe további kollégák is bevonhatók – önértékelési tervben
rögzítésre kerül.
Az Önértékelési Csoport munkájában részt vesz az intézményvezető is. Az
intézményvezető felügyeli és segíti a csoport munkáját.
A tagok kijelölése és módosítása a 2015/2016. tanév tanévzáró értekezletén valósult meg.
A tagok megbízásukat öt évre kapták. Megbízásuk és feladataik munkaköri leírásukban
rögzítésre kerültek.
A csoport megalakulását követően a nevelőtestület minden tagja megkapta (email – link
elküldése) az Önértékelési Kézikönyv (általános iskola számára) elektronikus
elérhetőségének címét, és feladatként annak tartalmának megismerését.
Az Önértékelési Csoport vezetőjének feladata a csoport munkájának vezetése,
koordinálása, az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben történő
adatrögzítés.
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Az Önértékelési Csoport feladata:
önértékelés előkészítése és megtervezése
öt évre szóló önértékelési program elkészítése a nevelőtestület bevonásával
éves önértékelési terv elkészítése a nevelőtestület bevonásával
a bevont kollégák felkészítése és folyamatos támogatása
a kollégák átfogó tájékoztatása az önértékelés céljáról, folyamatáról, szükséges
erőforrásokról, elvárt eredményekről
partnerek általános tájékoztatása az önértékelés rendszeréről
A feladatok részletes megfogalmazása az öt évre szóló Önértékelési Programban és az
Éves Önértékelési tervben kerül meghatározásra.

Almáskamarás, 2016. augusztus 08.
Pintér Edit
intézményvezető
A nevelőtestület a Munkatervben foglaltakat a 2016/2017-es tanévre egyhangúan elfogadta.
Almáskamarás, 2016. augusztus 08.
Pintér Edit
intézményvezető

