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A MUNKATERV HATÁLYBA LÉPÉSE
A Munkaterv 2019. szeptember 17. napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és a tanév végig
hatályos.

HELYZETELEMZÉS
2.1. Személyi feltételek
Pedagógus létszám:


Sármelléki Általános Iskolában 15 fő



Zalavári Tagintézményben 8 fő

Pedagógiai munkát segítő foglakoztatottak:


Sármelléki Általános Iskolában 1 fő iskolatitkár határozott idejű kinevezéssel és 1 fő pedagógiai
asszisztens határozatlan idejű kinevezéssel

Technikai személyzet:


Sármelléki Általános Iskolában 1 fő karbantartó, 2 fő takarító, 1 fő közfoglakoztatott takarító, 1 fő fél
állású adatrögzítő



Zalavári Tagintézményben 1 fő 4 órában foglalkoztatott karbantartó, 1 fő takarító, 2 fő
közfoglakoztatott takarító

2.2. Pedagógus adatok
2.2.1.

Sorsz
ám

Név

Megbízatások, ellátott feladatok- pedagógus állomány

Nevelés-oktatással
lekötött órák száma

Végzettség

Állandó megbízatása
(osztályfőnök, mk. vezető, DÖK
segítő stb)

1.

Feiler Zsuzsanna

tanító, magyar nyelv és irodalom
szakos tanár, drámapedagógus,
közoktatási vezető, okleveles
andragógus

2.

Gerecs Mária

tanító- informatika műveltségterület,
közoktatási vezető

8

intézményvezető-helyettes,
ifjúságvédelmi felelős

3.

Lázárné Mátés Tímea

tanító

25

1.a osztályfőnök

6

intézményvezető

2.a osztályfőnök

4.

Tamásné Zsuppányi Andrea

tanító- informatika műveltségterület

26

alsós munkaközösség vezető
balesetvédelmi felelős

5.

Zsótérné Kalmár Ibolya

tanító

25
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3.a osztályfőnök

Sorsz
ám

Név

Nevelés-oktatással
lekötött órák száma

Végzettség

Állandó megbízatása
(osztályfőnök, mk. vezető, DÖK
segítő stb)

6.

Kissné Bereczky Eszter

tanító- ének-zene szakkollégium

26

4.a osztályfőnök, napközi 2.
csoport vezető

7.

Marancsics Imre

matematika-testnevelés szakos
tanár

26

5.a osztályfőnök

8.

Kamondiné Bóta Melinda

történelem- orosz- háztartásökonómia-életvitel szakos tanár

26

6.a osztályfőnök
osztályfőnöki munkaközösség
vezető, tankönyvfelelős,
tanulószoba 2. vezető

9.

Horváth Judit

matematika-történelem szakos tanár

25

7.a osztályfőnök

10.

Pétervári Tünde

magyar nyelv és irodalom, angol
nyelv és irodalom szakos tanár

26

8.a osztályfőnök

11.

Karácsony Éva

tanító- testnevelés,
gyógytestnevelés speciál kollégium

25,5

12.

Décsy László

biológia-testnevelés szakos tanár,
gyógytestnevelő

25

-

13.

Décsy Hilda

tanító- testnevelés, speciál kollégium

24

Napközi 1. csoport vezető

14.

tanító- magyar nyelv és irodalom
műveltségterület

24

Czinkon-Szabó Diána

DÖK segítő pedagógus

-

15.

Gyulassy Ákos

könyvtár- magyar nyelv és irodalom
szakos tanár

25

Tanulószoba 1. csoportvezető

16.

Stefanova Antoniya
Dimitrova

Bolgár anyanyelvű történelem
szakos tanár

14

fél állásban pedagógiai
asszisztens

17.

Hosszúné Vida Nóra

tanító, fejlesztő pedagógus

15,5

Tagintézmény-vezető,
ifjúságvédelmi felelős

18.

Beke Zoltánné

tanító-környezetismeret speciál
kollégium

25,5

1-2.b osztályfőnök

dr. Petrovicsné Frigyer Anita

tanító- testnvelés, német
műveltségterület, gyógypedagógus

3-4.b osztályfőnök

19.

6

25,5

tagiskola munkaközösségének
vezetője

Sorsz
ám

Név

Nevelés-oktatással
lekötött órák száma

Végzettség

Állandó megbízatása
(osztályfőnök, mk. vezető, DÖK
segítő stb)

20.

Kele-Molnár Judit

tanító

25

napközi 1-4. csoportvezető

21

Szimeiszter Katalin

tanító- természetismeret
műveltségterület

24

-

22.

Tarné Molnár Éva

történelem-magyar nyelv és
irodalom szakos tanár

25

földrajz-biológia szakos tanár

24

23.

Mátrai Istvánné

2.2.2.

8.b. osztályfőnök
tanulószoba 8. vezetője

Tanulószoba 3. vezető Sármellék

Áttanító pedagógusok

Sorszám

Név

Tantárgy

Osztály

1.

Galuska Sándor

ének-zene

6.a, 7.a, 8.a, b

kémia

7.a, 8.a, b

2.

Galuskáné Csöndes
Eszter

3.

Szarka Péter

rajz

5.a, 6.a, 7.a, 8.a, b

4.

Szabó Imre

informatika

7.a, 8.a, b,

2.2.3.

Óraadó pedagógusok

Sorszám

Név

Tantárgy

Osztály

1.

Dr. Bruncsicsné Duduk
Éva

fizika

7.a, 8.a, b

2.2.4.
A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzésben közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja
Sorszám

Név

Szakterület

Szabadnap

1.

Feiler Zsuzsanna

magyar nyelv és irodalom

csütörtök

2.

Gerecs Mária

tanító

kedd
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2.2.5.

A 2020-as évben minősítésre jelentkezett pedagógusok

Sorszám

Név

Célfokozat

1.

Pétervári Tünde

Pedagógus II.

2.3. Vezetők, munkaközösség-vezetők heti ügyeleti rendje

Feiler Zsuzsanna
Intézményvezető

Hétfő

X

Kedd

X

Szerda

X

Kamondiné Bóta

Tamásné

Gerecs Mária

Melinda

Zsuppányi

Hosszúné Vida

osztályfőnöki
munkaközösség

Andrea alsó
tagozat

Nóra

Intézményvezetőhelyettes

vezető

munkaközösségvezető

X

Tagintézményvezető

X
X

X

X

Csütörtök

X

X

Péntek

X

X
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X
X

X

X

2.4. Az intézmény tanulói adatai, csoportok
Osztályok

2.4.1.

beilleszintegrált
sajátos
osztály / csoport

osztály

nevelési

létszám

igényű
tanulók
(SNI)

kedési,
tanulási és

tantárgy
érdemjegy-

magatartási

hátrányos

halmozottan

gyel
történő

helyzetű

hátrányos

értékelése
alól

tanulók
(HH)

helyzetű
tanulók

zavarokkal
küzdő

magántanuló

tanulók

(HHH)

felmentett

(BTMN)
Sármelléki Általános Iskola
1.a

9+1

1

-

-

-

2

-

2.a.

17+3

2

-

-

-

1

-

3.a.

15+2

1

5

-

-

3

-

4.a.

13+4

3

1

-

-

1

-

5.a.

20+2

2

2

-

-

1

-

6.a

28+1

1

4

-

2

1

-

7.a

16+2

2

2

-

1

3

-

8.a

15

-

1

-

-

4

-

Összesen

133+15

12

15

0

3

16

0

Zalavári Cirill-Metód Tagiskola
1.-2. b

11+3

3

2

-

-

-

-

3.-4. b

12+2

1

5

1

-

-

2

8.b

8+3

3

-

-

-

-

1

Összesen

31+8

7

7

1

-

-

-

MIndösszesen

164+23

19

22

1

0

0

3
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Csoportbontások:
Sármelléki Általános Iskola


5.a osztály: angol nyelv, matematika magyar nyelv, informatika



6.a osztály: angol nyelv, matematika magyar nyelv, informatika

Zalavári Cirill-Metód Tagiskola
Összevont 1-2.b osztályan osztályfokonként 1-1 csoport:


Irodalom , magyar nyelv, matematika, környezetismeret tantárgyakból

Összevont 3-4.b osztályban osztályfokonként 1-1 csoport:


Irodalom , magyar nyelv, matematika, környezetismeret tantárgyakból
2.4.2.

Napközis, tanulószobai csoportok

A napközis és a tanulószobai foglalkozások az alábbi csoportokban és létszámmal kerülnek megszervezésre:
Sármelléki Általános Iskola
Megnevezés

Csoportba járó osztályok

Létszám

1. Napközis csoport

1. és 2. osztály

26 fő

2. Napközis csoport

3. és 4. osztály

28 fő

Tanulószoba 1.

5. osztály

20 fő

Tanulószoba 2.

6. osztály

24 fő

Tanulószoba 3.

7-8. osztály

20 fő

Megnevezés

Csoportba járó osztályok

Létszám

1. Napközis csoport

1-4. b osztály

21 fő

Tanulószoba

8. b

8 fő

Zalavári Cirill-Metód Tagiskola

2.5. Az intézményben térítésmentesen biztosított szakkörök, tanórán kívüli
foglalkozások:
Sármelléki Általános Iskola
Megnevezés

Célcsoport

Foglalkozásvezető

Magyar felzárkóztató

1.osztály

Lázárné Mátés Tímea

Magyar felzárkóztató

2.osztály

Tamásné Zsuppányi Andrea

Magyar felzárkóztató

3.osztály

Karácsony Éva

Magyar felzárkóztató

4.osztály

Kissné Bereczky Eszter
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Magyar felzárkóztató

5-6.osztály

Czinkon-Szabó Diána

Magyar felzárkóztató

7.osztály

Czinkon-Szabó Diána

Magyar felzárkóztató

8. osztály

Czinkon-Szabó Diána

Matematika felzárkóztató

1.osztály

Czinkon-Szabó Diána

Matematika felzárkóztató

2.osztály

Décsy Hilda

Matematika felzárkóztató

3.osztály

Zsótérné Kalmár Ibolya

Matematika felzárkóztató

4.osztály

Kissné Bereczky Eszter

Matematika felzárkóztató

5-6.osztály

Horváth Judit

Matematika felzárkóztató

7.osztály

Horváth Judit

Matematika felzárkóztató

8.osztály

Horváth Judit

Matematika előkészítő

8. osztály

Marancsics Imre

Magyar előkészítő

8. osztály

Feiler Zsuzsanna

Társasjáték szakkör

1-4. osztály

Lurkó logika – matematika

5. osztály

szakkör

Zsótérné Kalmár Ibolya
Marancsics Imre

Kézműves szakkör

1-2. osztály

Lázárné Mátés Tímea

Kézműves szakkör

3-4. osztály

Lázárné Mátés Tímea

Szavaló, színjátszó szakkör

5-8. osztály

Czinkon-Szabó Diána

Varró szakkör

5-8. osztály

Kamondiné Bóta Melinda

Népdal, népi játék szakkör

1-6. osztály

Gerecs Mária

Természetismeret szakkör

5-6. osztály

Mátrai Istvánné

Sport szakkör

5-8. osztály

Décsy László

Tánc szakkör

1-8. osztály

Décsy Hilda

Bolgár szakkör-3 csoportban

1-6. osztály

Stefanova Antoniya Dimitrova

Szamárfül szakkör

4. osztály

Kissné Bereczky Eszter

Zalavári Cirill-Metód Tagiskola
Megnevezés

Célcsoport

Foglalkozásvezető

Magyar felzárkóztató

1-2.osztály

Beke Zoltánné

Magyar felzárkóztató

3-4.osztály

Szimeiszter Katalin

Magyar felzárkóztató

8.osztály

Tarné Molnár Éva

Matematika felzárkóztató

1-2.osztály

Beke Zoltánné

Matematika felzárkóztató

3-4.osztály

Szimeiszter Katalin
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Matematika felzárkóztató

8. osztály

Marancsics Imre

Honismereti szakkör

1-4.,8. osztály

Kamondiné Bóta Melinda

Népdal, népi játék szakkör

1-4.,8. osztály

Gerecs Mária

2.6. Ifjúságvédelem

Feladatunk: A veszélyeztetett, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók nyilvántartása, családi
hátterének ismerete, a helyzethez kapcsolódó segítségadás helyi módjának kidolgozása a kollégákkal
közreműködve.
Ifjúságvédelmi megbízott:


Sármellék: Gerecs Mária



Zalavár: Dr. Petrovicsné Frigyer Anita
2.6.1.

Lemorzsolódással veszélyeztetett

A 2018/2019-es tanév végi adatok alapján:
Sármellék

oszt.

Zalavár

oszt.

7 (1 lány)

5-6-7.

4 (2 lány)

7-8.

2

5.

4

7-8.

rossz magatartás

0

-

0

hanyag szorgalom

2

5.

3

7-8.

ismétlésre kötelezett

1

5.

0

-

veszélyeztetett

0

-

?

ÖSSZESEN

7

Szempont
átlageredmény 3-as
alatti
elégtelen osztályzat év
végén

2.6.2.

4

Jelzőrendszeri megbeszélések időpontjai I. félév

SÁRMELLÉK

ZALAVÁR

2019. 09. 18.

2019. 09. 18.

2019. 11. 14.

2019. 11. 05.

2019. 12. 12.

2019. 12. 03.
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2.6.3.

HH, HHH, SNI, BTMN, RGYVK
SÁRMELLÉK

ZALAVÁR

SNI

12

7

BTMN

15

7

HH

16

-

-

3

RGYVK

38

7

MAGÁNTANULÓ

0

1

HHH

2.6.4.

Gyógypedagógiai ellátás

Intézményünkben a Zöldmező utcai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény végzi az SNI tanulók
fejlesztését.

A fejlesztés formája:




utazó gyógypedagógusi hálózat gyógypedagógusai végzik
o

Sármellék: 2 fő

o

Zalavár 1 fő

Egy összevont csoport 8 alkalmi csoportra bontásával (A csoportokat az utazó gyógypedagógusok
osztják be)



Heti 8 órában
2.6.5.

Logopédiai, gyógytestnevelési ellátás

Intézményünkben a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi kirendeltsége végzi a logopédiai és
gyógytestneveléi ellátásra szoruló tanulók ellátását.
Az ellátás formája:




Logopédiai ellátás - utazó logopédus vezetésével
o

Sármellék: heti 2 órában, 2 csoportban

o

Zalavár: heti 1 órában, 1 csoportban

Gyógytestnevelés - utazó gyógytestnevelő vezetésével
o

Sármellék: heti 3 órában, 3 csoportban

o Zalavár: heti 2 órában, 2 csoportban
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2.7. Tárgyi feltételek
2.7.1.

Sármelléki Általános Iskola

Az iskola a Sármelléki Óvoda, Általános Művelődési Központ művelődési ház intézményegységével közös
épületben működik. A tanításhoz szükséges technikai feltételek, tárgyi eszközök rendelkezésre állnak. A
tavalyi tanév végén érkezett interaktív panel az intézmény magyar termébe került, így már csak egy
tanteremben nincs interaktív tábla. Folyamatosan zajlik a régi típusú padok cseréje a Nagykanizsai Tankerületi
Központ támogatásával, a 2019/2020-as tanévre a 4. és 7. osztályba érkeztek új padok.
Nyáron valamennyi osztálytermünk lábazatát festettük, 4 tanteremben megtörtént a parketta csiszolása,
lakkozása, így esztétikusabb környezetben folyhat a tanítás.

A vizesblokkok fertőtlenítő meszelése

megtörtént. Az intézmény épülete továbbra is felújításra szorul, a legsürgetőbb feladatok:
-

vizesblokkok felújítása

-

iskolaudvar töredezett borításának cseréje

-

kültéri pálya aszfaltborításának cseréje

-

tornaterem szellőzésének javítása

-

udvari „játszótér” korszerűsítése

-

épület külső szigetelésének cseréje

-

fűtéskorszerűsítés

Az önkormányzat sikeres enrgetikai pályázatának köszönhetően remélhetőleg a fenti problémák egy része
megoldódik.
Az iskola helyiségei:


8 tanterem,



informatika szaktanterem (20 asztali számítógéppel)



1 tornaterem öltözőkkel,szertárral



tornaszoba,



1 fejlesztő szoba,



1 tanodú (szertárból kialakított minifoglalkoztató fejlesztő órára, etika/hit-és erkölcstan órára)



1 orvosi szoba,



1 tankonyha,



tanulói, tanári vizesblokkok a földszinten és az emeleten is



igazgatói, helyettesi, titkári iroda



zsibongó, (ÁMK-val közösen)



étkező,(ÁMK)



könyvtár,



színházterem, (ÁMK)



kazánház,



Iskolaudvar

Digitális tanulást segítő eszközök
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-

8 tanteremben elhelyezett interaktív tábla,

-

7 projektor

-

24 laptop

-

15 tablet

2.7.2.

Zalavári Cirill-Metód Tagiskolában

Épületek száma: 1 Főépület – Művelődési Ház épületrész
Az iskola helyiségei
Főépület:


6 osztályterem,



1 informatika szaktanterem - 14 tanulói asztali számítógép



tanári szoba



tagintézmény - vezetői iroda, titkárság



4 tanulói öltöző, 4 zuhanykabinnal, mosdóval



4 tanári mosdó, wc



1 aula

Művelődési Ház épületrészben:


2 tanterem,



egy könyvtár



egy tornaterem/színházterem/színpad/színpadi öltöző



kazánház



sportszertár



irattár



Iskolaudvar, melynek része egy aszfaltos pálya



Községi játszótér, mely tanítási idő alatt, iskolai használatban van

Digitális tanulást segítő eszközök
o

5 tanteremben elhelyezett interaktív tábla,

o

4 projektor

o

13 laptop

Karbantartási munkálatok a nyár folyamán:
o

Tantermek festése

o

Mosdók tisztasági festése

o

2 osztályterem ajtajának cseréje, beépített szekrény javítása

o

terasz lépcsőjének –egy rész-javítása

Elvégzendő a tagintézményben:
o

1 db hordozható projektor javítása, cseréje

o

Játszótér ütésmentesítése, balesetveszély elkerülése érdekében- önkormányzati feladat
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o

A terasz teljes felújítása

A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI
3.1. A tantestület által szükségesnek ítélt, az intézmény által megfogalmazott fő
feladatok a 2019/2020-as tanévben
A nevelőtestület a tanév kiemelt feladatának – az előző tanév tapasztalataira építve- a következőket jelölte ki:
a) Az e-ügyintézés bevezetése, megismertetése szülőkkel
b) két tagiskola között kialakult együttműködés folytatása, annak érdekében, hogy a tanulók felső
tagozatban is az intézmény tanulói maradjanak
c) a leendő elsős szülőkkel való kapcsolattartás előző tanévben kidolgozott formáinak megvalósítása,
annak érdekében, hogy a beiskolázási körzetbe tartozó első osztályosok az iskolánkat válasszák
d) az iskola népszerűsítésének folytatása a tanulói létszám stabilizálása, növelése érdekében
e) az elindult bolgár nemzetiségi nyelvoktatással kapcsolatos tapasztalatok folyamatos nyomonkövetése
Országos Bolgár Önkormányzattal való kapcsolat fenntartása

f)

g) Az Országos Kompetenciamérés mutatóinak további javítása a Zalavári Cirill-Metód Tagiskolában
h) az intézményben folyó mérések eredményeinek elemzése, értékelése
i)

a vezetői és intézményi tanfelügyelettel kapcsolatos feladatok

j)

felkészülés a minősítő eljárásokra

k) Drogprevenció
A tanév kiemelt feladatainak megvalósítása érdekében tett lépések ( a korábbiak megtartása mellett):
a) Az e-ügyintézés bevezetése, megismertetése szülőkkel


szülők számára tájékoztató előadás



szükség szerint segítség szülők számára

b) két tagiskola közötti együttműködés folytatása:


két iskola tanulóinak szervezett közös programok



diákparlament szervezése

c) a leendő elsős szülőkkel való kapcsolattartás formáinak megtartása:


évszakos játszóház a gyerekeknek, szülőknek



gondviselő nevére szóló személyes meghívó az iskolában tartott nyílt napra



leendő elsősök bevonása az iskolai programokba

d) az iskola népszerűsítése:


közösségi oldalon rendszeres megjelenés (fényképek, hírek) , melynek felelőse van



helyi, megyei médiákban való megjelenés

e) az elindult bolgár nemzetiségi nyelvoktatással kapcsolatos tapasztalatok folyamatos nyomonkövetése
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folyamatos konzultáció a nemzetiségi nyelvet tanító pedagógussal, első osztályos
tanítókkal, szülőkkel

f)



a bolgár népismeret anyagának beépítése az első osztályos tanmenetekbe



szakmai kapcsolattartás a budapesti Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolával



hagyományos bolgár ünnepek, népismerettel kapcsolatos programok szervezése

Országos Bolgár Önkormányzattal való kapcsolat fenntartása:


közös programokon való részvétel



folyamatos kapcsolattartás az önkormányzat elnökével, munkatársaival

g) Az Országos Kompetenciamérés mutatóinak további javítása a Zalavári Cirill-Metód Tagiskolában:


Kompetenciamérés típusfeladatainak beépítése a 8.-os tanmenetbe



Felzárkóztató foglalkozásokon célirányos gyakoroltatás, házi feladatokban jelenjenek meg
a kompetenciamérés standart feladatai

h) az intézményben folyó mérések eredményeinek elemzése, értékelése:

i)

a vezetői és intézményi tanfelügyelettel kapcsolatos feladatok


j)

k)

értékelési munkacsoport tovább működtetése a munkaközösségvezetők részvételével

önértékeléssel kapcsolatos feladatok folytatása

felkészülés a minősítő eljárásokra


képzésen való részvétel támogatása



mesterpedagógus által nyújtott támogatás a portfólióval kapcsolatos kérdésekben



óralátogatás, óraelemzés

Drogprevenció


Egyeztetés az iskolai szociális segítő munkatárssal



Drogprevenciós előadások szervezése heti rendszerességgel 5-8. évfolyamos tanulóink számára
4 csoportban

A megvalósítás konkrét részleteit a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák.
3.2. Az

intézmény pedagógiai
megvalósítandó- célok:

programja

alapján

kitűzött

–folyamatában



neveltségi szint folyamatos emelése, együttélés szabályainak betartatása



tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos ellenőrzése



a Nemzeti köznevelési törvény szerinti kerettantervekben megjelenő tartalmak megjelenítése a
tanmenetekben, tanulási folyamatokban (1.2.3.4. és 5. 6.7.8. osztályok).



a bolgár népismeret anyagának beépítése az első osztályos tanmenetekbe a pedagógiai programban
megfogalmazottaknak megfelelően



tanulói aktivításra épülő munkaformák használata, tanulóink motiválása
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a tanulók egész napos iskolában tartózkodásának megszervezése, tartalmassá tétele (Szakkörök,
sportolási lehetőségek, felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások, korrepetálások, programok
szervezése).



közösségépítő programok szervezése, a közösséghez tartozás, a közösségért való felelősségvállalás
erősítése



különleges bánásmódot igénylő tanulók támogatása, kibontakoztatása : SNI-s tnulók fejlesztése utazó
gyógypedagógusokkal,

tehetséges

tanulók

bevonása

szakköri

programokba,

versenyzési

lehetőségek biztosítása


hátrányos helyzetű tanulóink bevonása a tanórán kívüli tevékenységekbe

3.3. A vezetői programban megfoglmazott feladatok, célok megvalósulásához
kapcsolódó feladatok
3.3.1.
Az előző tanévben elért eredményekre épülő, folyamatos
munkát igénylő feladatok:


Tanulói létszám stabilitásának biztosítása.



A helyi óvodába járó leendő első osztályosok a Sármelléki Általános Iskolát válasszák.



A zalavári tagiskola negyedik osztályosai ötödik osztályba a Sármelléki Iskolába jöjjenek.



Iskola népszerűsítése közösségi oldalon.



Helyi önkormányzatokkal, intézményekkel való jó munkakapcsolat kiépítése.



Szülői Szervezettel való együttműködés erősítése.



Pedagógus csapatépítés.



Vezetői értekezletek tovább folytatása



Diákparlament megszervezése

3.3.2.


A 2019/2020-as tanév új feladatai

DÖK munkájának aktívabbá tétele, a tagiskolával közös DÖK szervezeti kereteinek
megteremtése.

A TANÉV HELYI RENDJE
4.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

Intézményvezetés,
1.

Pályaorientációs nap

munkaközösségvezetők
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2019. november 12.

résztvevők,
feladatok
Pedagógusok,
tanulók

2.

Nevelőtestületi értekezlet

Intézményvezető

2019. december 14.

3.

Félévi Nevelési értekezlet

Intézményvezető

2020. február 03.

4.

Csapatépítő tréning

Intézményvezetés

2020. április 08.

Diákparlament

6.

Cirill-Metód nap

pedagógusok
Intézményvezetés,
pedagógusok
Intézményvezetés,
tantestület
Pedagógusok, tanulók,
önkormányzati

DÖK nap, Tavaszi túra
5.

Intézményvezetés,

Diákönkormányzat

2020. április 24.

Intézményvezetés

2020. május 22.

felelős

időpont

képviselők,
polgármesterek, szülői
szervezet

Intézményvezetés,
pedagógusok

Zalavári Cirill-Metód Tagiskola

sz.

esemény / téma

Intézményvezetés,

résztvevők,
feladatok
Pedagógusok,

1.

Pályaorientációs nap

munkaközösségvezetők

2019. november 12.

2.

Nevelőtestületi értekezlet

Intézményvezető

2019. december 14.

3.

Félévi Nevelési értekezlet

Intézményvezető

2020. február 03.

4.

Csapatépítő tréning

Intézményvezetés

2020. április 08.

Intézményvezetés,
tantestület

Diákönkormányzat

2020. április 24.

Pedagógusok, tanulók,
önkormányzati
képviselők,
polgármesterek, szülői
szervezet

Intézményvezetés

2020. május 22.

Intézményvezetés,
pedagógusok

DÖK nap, Tavaszi túra
5.

Diákparlament

6.

Cirill-Metód nap

tanulók
Intézményvezetés,
pedagógusok
Intézményvezetés,
pedagógusok

A tanév szorgalmi időszaka
Első nap: 2019. szeptember 02. hétfő
Utolsó nap: 2020. június 15. hétfő
A szorgalmi időszak első féléve 2019. szeptember 1-től 2020. január 24-ig tart. Az első féléves tanulmányi
előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2020. január 30-áig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.
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4.2. A szünetek időtartama
Iskolai tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2019. október 28-tól – 2019. november 3-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25. péntek
A szünet utáni első tanítási nap: november 4. hétfő
Téli szünet: 2019. december 23-tól – 2020. január 5-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 20.
A szünet utáni első tanítási nap: január 6. hétfő
Tavaszi szünet: 2020. április 9-től – 2020. április 19-ig (április 15-16-17. áthelyezett tanítási napok)
A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 8. szerda (Tanítás nélküli munkanap)
A szünet utáni első tanítási nap: április 20. hétfő

ÁTHELYEZETT TANÍTÁSI NAPOK:
Sármelléki Általános Iskola

sz.

esemény / téma

1.

Szüreti témanap

2.

3.

felelős

időpont

ledolgozott nap

2019. szeptember 21.

2019. április 15.

2019. október 05.

2019. április 16.

2019. június 06.

2019. április 17.

időpont

ledolgozott nap

2019. szeptember 14.

2019. április 15.

2019. október 05.

2019. április 16.

2019. június 06.

2019. április 17.

Intézményvezető,
pedagógusok

„Cirillel és

Intézményvezető,

Metóddal az úton”

pedagógusok

Cемеен ден –
nemzetiségi nap

Intézményvezető,
pedagógusok

résztvevők,
feladatok
Pedagógusok,
tanulók
Pedagógusok,
tanulók
Pedagógusok,
tanulók

Zalavári Cirill-Metód Tagintézmény

sz.

esemény / téma

1.

Őszi témanap

2.

3.

felelős
Intézményvezető,
pedagógusok

„Cirillel és

Intézményvezető,

Metóddal az úton”

pedagógusok

Cемеен ден –

Intézményvezető,

nemzetiségi nap

pedagógusok
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résztvevők,
feladatok
Pedagógusok,
tanulók
Pedagógusok,
tanulók
Pedagógusok,
tanulók

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:
2019. október 23. szerda

Az 1956-os forradalom ünnepe

2020. május 01. péntek

A munka ünnepe

2020. június 01. hétfő

Pünkösdhétfő

A tanévet érintő Munkanap átrendezések:
2019. december 07. szombat munkanap

ledolgozandó: december 24., kedd pihenőnap

2019. december 14. szombat munkanap

ledolgozandó: december 31., kedd pihenőnap

4.3. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk
mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez
kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított
egyéb ünnepnapok, fontosabb időpontok, események, rendezvények,
megemlékezések
esemény / téma

felelős

Az aradi vértanúk emléknapja

Kamondiné Bóta Melinda-

(október 6.)

6.o.

2.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
ünnepe (október 23.)

Horváth Judit-7.o.

2019. október 22.

3.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai
emléknapja (február 25.)

osztályfőnökök

2020. február 25

Marancsics Imre-5.o

2020. március 14.

sz.
1.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc

4.

ünnepe (március 15.)

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) osztályfőnökök

5.

A Nemzeti Összetartozás Napja

6.

(június 4.)

osztályfőnökök

időpont
2019. október 07.

2020. április 20.
2020. június 4.

Zalavári Cirill-Metód Tagintézmény
sz.

esemény / téma

felelős

1.

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita 2019. október 04.

2.

3.

4.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc ünnepe (október 23.)
A kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatai emléknapja (február 25.)
Az 1848-as forradalom és
szabadságharc ünnepe (március 15.)

időpont

Tarné Molnár Éva

2019. október 22.

Osztályfőnökök

2020. február 25

Pedagógusok

2020. március 13.
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sz.
5.

6.

esemény / téma
A holokauszt áldozatai emléknapja
(április 16.)
A Nemzeti Összetartozás Napja

felelős

időpont

Osztályfőnökök

2020. április 20.

Osztályfőnökök

(június 4.)

2020. június 4.

4.3.1.
Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított
egyéb ünnepnapok

Közbeszerzés alá tartozó rendezvényünk nem lesz a tanév során.
esemény / téma

felelős

időpont

1.

Tanévnyitó ünnepély

Zsótérné Kalmár Ibolya
Karácsony Éva
Lázárné Mátés Tímea
Czinkon-Szabó Diána

2019. augusztus 30.

2.

A zene világnapja – éneklés
osztályonként

Ének-zenét tanító pedagógusok

2019. október 1.

3.

Magyar-Bolgár Barátság Napja

munkaközösségek, osztályfőnökök

2019. október 18.

4.

Mikulás – testvérosztályok
ajándékozása, műsor előadása az
óvodában, az Idősek Otthonában

osztályfőnökök,
munkaközösség-vezető
Lázárné Mátés Tímea
Czinkon-Szabó Diána

2019. december 7.

5.

Karácsonyvárás - kézműves
műhelyek

Munkaközösségek

2019. december 20.

6.

Karácsonyvárás - karácsonyi műsor

Munkaközösségek

2019. december 19.

Magyart tanító pedagógusok

2020. január 21.

sz.

Megemlékezés: MAGYAR
7.

KULTÚRA NAPJA

8.

Költészet napja

Gyulassy Ákos

2020. április 7.

9.

Anyák napi műsor

Osztályfőnökök, osztálytanítók

2020. május 3.

10.

Ballagás

Pétervári Tünde, Horváth Judit

2020. június 20.

11.

Tanévzáró ünnepség bizonyítványosztás

Kissné Bereczky Eszter,
osztályfőnökök

2020. június 20.

időpont

Zalavári Cirill-Metód Tagintézmény
sz.

esemény / téma

felelős

1.

Tanévnyitó ünnepély

Hosszúné Vida Nóra, tagintézmény2019. augusztus 30.
vezető

2.

A zene világnapja – éneklés
osztályonként

Ének-zenét tanító pedagógusok

2019. október 1.

3.

Magyar-Bolgár Barátság Napja

munkaközösség, osztályfőnökök

2019. október 18.

4.

Mikulás ünnepség

DÖK, Tarné Molnár Éva, Dr.
Petrovicsné Frigyer Anita
Szülői Szervezet

2019. december 7.
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sz.

esemény / téma

5.

„Karácsonyi HANGULAT”
projektnap:

6.

Karácsonyi műsor

7.

Megemlékezés: MAGYAR
KULTÚRA NAPJA

Tarné Molnár Éva

2020. január 22.

8.

Költészet napja

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita

2020. április 7.

9.

Anyák napi műsor

Magyart tanító pedagógusok,
osztályfőnökök

2020. május 5.

10.

11.

felelős

Pedagógusok
Tagintézmény-vezető,
2019. december 20.
pedagógusok
Alsós tanítók, magyar szakos tanár,
2019. december 20.
pedagógusok

Tagintézmény-vezető,
pedagógusok, Diákönkormányzat
Szülői Szervezet

CIRILL-METÓD ISKOLANAP
Tanévzáró ünnepség ballagás,
bizonyítványosztás
4.3.2.

időpont

2020. május 22.

Tagintézmény-vezető, Tarné Molnár
2020. június 19.
Éva, alsó tagozat
Az iskolai élethez kapcsolódó egyéb fontosabb időpontok,

események, rendezvények
sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Tankönyvosztás

Tankönyvfelelős, Osztályfőnökök

2019. augusztus 29.

E-naplók megnyitása, adminisztrációs
2.

feladatok elvégzése, balesetvédelmi
oktatás

Intézményvezető-helyettes,
iskolatitkár

2019. szeptember 02.

2019. szeptember 20.

3.

Munkatervek elkészítési határideje

Munkaközösség-vezetők, DÖKsegítő pedagógus

4.

Tanmenetek elkészítése, leadása

Tanítók, szaktanárok

2019. szeptember 30.

Munkaközösségek

2019. szeptember 30.

Tamásné Zsuppányi Andrea

2019. október 10-ig

Tamásné Zsuppányi Andrea

2019. október 11-ig

A magyar népmese napja 5.

Meseolvasás

7.

DIFER kijelöléshez egyeztetés az
óvodákkal, iskolaérettségi eredmények
lekérése
Első osztályosok kijelölése - DIFER

8.

Lámpás felvonulás az óvodásokkal

Alsó tag. munkaközössége,tanítók

2019. október 24.

9.

„Tök-jó” nap

Munkaközösség-vezetők,
pedagógusok

2019. október 25.

10.

Első osztályosok jelentése - DIFER

11.

Óvónők látogatása az 1. osztályban

6.

12.

Pályaválasztási kiállítás

Tamásné Zsuppányi Andrea,
iskolatitkár
Tamásné Zsuppányi Andrea, Décsy
Lászlóné
Pétervári Tünde, Horváth Judit

7-8.osztályok
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2019. október 25-ig

2019. november 14.

2019. november 14.

sz.
13.

esemény / téma

felelős

időpont

Évszakos játszóház- a tanköteles korú

Alsó tagozatos munkaközösség

2019. november 21.

gyerekeknek
Kompetenciaméréshez, írásbeli idegen

14.

nyelvi méréshez szükséges adatok
megküldése az Oktatási Hivatal felé

Intézményvezető-helyettes,
iskolatitkár
Munkaközösség-vezetők, biológia

15.

EGÉSZSÉG témahét

16.

DIFER mérés elvégzése

Tamásné Zsuppányi Andrea

Első osztályosok mikulás műsorának

Lázárné Mátés Tímea,

17.

18.

előadása az óvodában, az Idősek
Otthonában
Adventi gyertyagyújtás, ének
Évszakos játszóház- a tanköteles korú

szakos pedagógusok

Czinkon-Szabó Diána
Kissné Bereczky Eszter

2019. november 22.

2019. november 25-29.
2019. november 29.

2019. decmber 6.

2019. december 2., 9.,
16., 20.

Alsó tagozatos munkaközösség

2020. január 16.

I. félév vége

osztályfőnökök

2020. január 24.

21.

Félévi osztályozó értekezlet

Intézményvezető, pedagógusok

2020. január 25.

22.

Félévi bizonyítványok kiosztása

osztályfőnökök

2020. január 31.

23.

Tanítók látogatása az óvodában

alsó tagozat

2020. február 3.

25.

Bálint napi üzenőláda

Munkaközösség-vezetők

2020. február 14.

26.

Farsang

A 2. és 6. osztály

2020. február 21.

27.

Évszakos játszóház- a tanköteles korú
gyerekeknek

Alsó tagozatos tanítók

2020. március 19.

28.

Húsvétvárás az óvodában – 1. osztály
„visszalátogat”

Lázárné Mátés Tímea

2020. április 17.

Alsó tagozatos tanítók

2020. április 23.

19.

gyerekeknek

20.

Évszakos játszóház- a tanköteles korú
29.

gyerekeknek

30.

Leendő 1. osztályosok látogatásának
szervezése

Alsó tagozat munkaközösségvezetője

2020. május 12-13-14.

31.

Osztálykirándulások

Osztályfőnökök

2020. május hónapban

32.

GYERMEKNAP

Diákönkormányzat

2020. május 29.

33.

Bolondballagás

Pétervári Tünde

2020. június 15.

34.

Napközis nyári táborok

Karácsony Éva, Gerecs Mária,
Pétervári Tünde, Kamondiné Bóta
Melinda
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2020. június 22-26.

Zalavári Cirill-Metód Tagintézmény
sz.

esemény / téma

felelős

Tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatás
1.

Ügyeleti munka megszervezése,
ebédeltetés, délutáni ügyeleti rend
kialakítása
E-naplók megnyitása, adminisztrációs
feladatok elvégzése, tanmenetek

2.

rendezése, csoportok
létszámadatainak véglegesítése,
napközi, tanulószoba munkájának

időpont

Tarné Molnár Éva,
Tagintézmény-vezető

2019. szeptember 02.

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita

Intézményvezető-helyettes,
iskolatitkár, tagintézmény-

2019. szeptember

vezető, pedagógusok

hónapban

megszervezése
Színházlátogatások szervezése,
3.

bérletes előadások szervezése

Beke Zoltánné,
Tarné Molnár Éva

2019. szeptember

4.

Munkatervek elkészítési határideje

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita

2019. szeptember 13.

5.

Tanmenetek elkészítése, leadása

Osztályfőnökök, szaktanárok

2019. szeptember 23.

6.

A magyar népmese napja

7.

Magyar Diáksport napja 2019.

8.

DIFER kijelöléshez egyeztetés az
óvodákkal, iskolaérettségi

9.

Hosszúné Vida Nóra, Haraszti
Ilona (könyvtáros)

2019. szeptember 30.

testnevelők, pedagógusok,
DÖK

2019. szeptember 30.

Tagintézmény-vezető

2019. október 10-ig

Első osztályosok jelentése - DIFER

Tagintézmény-vezető

2019. október 11-ig

10.

SZÜNET-ELŐ játékos délután

Osztályfőnökök, DÖK

2019. október 24.

11.

Papírgyűjtés

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita

2019. október

Adventi készülődés

Szülői közösség, pedagógusok november hónapban

Torna foglalkozás az óvodában

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita

2019. november 6.

Lámpás felvonulás az ovisokkal

osztályfőnökök

2019. november 11.

Óvónők látogatása az 1. osztályban

Tagintézmény-vezető

2019. november 14.

Pályaválasztási kiállítás 7-8.osztályok

Tarné Molnár Éva

2019. november 15.

12.
13.
14.
15.
16.

eredmények lekérése

EGÉSZSÉG-HETE: életmód
vetélkedők,
17.

egészséges Tagintézmény-vezető, tanítók,
felvilágosító természetismeretet, biológiát,

előadások, játékos ismeretterjesztés, testnevelést, életvitelt tanító
elsősegély
nyújtási
tájékoztató, pedagógusok, osztályfőnökök,
sportnap, stb.

óvónők
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2019. november 25-29.

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

rajzpályázat az alsósoknak és az
ovisoknak
Kompetenciaméréshez,
18.

19.

20.

21.
22.

írásbeli Hosszúné Vida Nóra
idegen nyelvi méréshez szükséges tagintézmény-vezető,
iskolatitkár
adatok megküldése az Oktatási Hivatal
felé
Jótékonysági adventi vásár

Szülői Szervezet, pedagógusok 2019. november 30.

Adventi készülődés

Szülői Szervezet,
pedagógusok, tagintézmény-

24.

25.

26.
27.
28.

2019. december

vezető
Adventi műhely ovisoknak, ovisokkal
Tanítók látogatása az óvodában
Jelmezbál tanulóknak

23.

2019. november 22.

Szülői farsangi bál

tagintézmény-vezető, tanítók,
óvónők
Tanítók,óvónők, tagintézményvezető
Diákönkormányzat,
pedagógusok
Szülői közösség, pedagógusok

2019. december 10.
2020. február 3.
2020. február 14.
2020. február 15.

Mesemondó verseny és rajzpályázat magyart tanító pedagógusok, 2020. március első hete
tagintézmény-vezető
kiírása
TAVASZI ZSONGÁS:
húsvéti ünnepkör témában osztályok
közötti verseny
sportnap, tojáskeresés
Tanulmányi kirándulás

Tarné Molnár Éva
pedagógusok, osztályfőnökök

2020. április 7.

Hosszúné Vida Nóra

2020. június 2. hete

Bolondballagás, bankett

Tarné Molnár Éva

2020. június 15.

Napközis nyári tábor

Tarné Molnár Éva

2020. június 22-26.

4.3.3.

Az iskolák faliújságainak dekorálása

Az iskolai faliújságok elkészítésének határideje minden hónap 5. napja.
időpont
szeptember

esemény / téma

felelős

ŐSZ - iskolakezdés, fontosabb szeptemberi
események

8. osztály osztályfőnöke

október

októberi jeles napok, ünnepek, események

7. osztály osztályfőnöke

november

novemberi jeles napok, ünnepek, események

6. osztály osztályfőnöke

december

TÉL-decemberi jeles napok, ünnepek,
események

5. osztály osztályfőnöke

január

januári jeles napok, ünnepek, események

4. osztály osztályfőnöke

február

februári jeles napok, ünnepek, események

3. osztály osztályfőnöke
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időpont
március

esemény / téma

felelős

TAVASZ-márciusi jeles napok, ünnepek,
események

2. osztály osztályfőnöke

április

áprilisi jeles napok, ünnepek, események

1. osztály osztályfőnöke

május

májusi jeles napok, ünnepek, események

8. osztály osztályfőnöke

június

NYÁR - júniusi jeles napok, ünnepek,
események

7. osztály osztályfőnöke

Zalavári Cirill-Metód Tagintézmény
időpont

esemény / téma

szeptember

ŐSZ témakör

felelős
Kele-Molnár Judit
Szimeiszter Katalin

TÉL-decemberi jeles napok, ünnepek,
események

Beke Zoltánné

december

március

TAVASZ-márciusi jeles napok, ünnepek,
események

Szimeiszter Katalin

NYÁR - júniusi jeles napok, ünnepek,

Hosszúné Vida Nóra

események

Tarné Molnár Éva

június

Tarné Molnár Éva

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita

4.4. Témahetek intézményeinkben
időpont
2019. november 25-29.

2020. április 20-24.

esemény / téma

felelős

EGÉSZSÉG-TÉMAHÉT: székhelyen és

munkaközösség-vezetők,

tagintézményben is.

biológia szakosok

Fenntarthatósági témahét

munkaközösség-vezetők,
pedagógusok

4.5. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
időpont

esemény / téma

felelős

2019. augusztus 26.

Alakuló értekezlet

Intézményvezető

2019. augusztus 30.

Tanévnyitó értekezlet

Intézményvezető

2020. január 23.

Félévi osztályozó értekezlet Sármellék, Zalavár Intézményvezető
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időpont

esemény / téma

felelős

2020. február 03.

Félévi nevelési értekezlet

Intézményvezető

2020. június 15.

Év végi osztályozó értekezlet Sármellék,
Zalavár

Intézményvezető

2020. június 29.

Tanévzáró értekezlet

Intézményvezető

Munkaértekezletek:
-

Sármellék: minden hónap második hétfője

-

Zalavár: minden 2. hónapban, ill. igény szerint

Vezetői értekezlet:
-

kéthavonta ( szükség szerint gyakrabban) az intézményvezető, helyettes, tagintézményvezető,
munkaközösség-vezetők részvételével

4.6. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
időpont

esemény / téma

felelős

2019. szeptember 16.

Tanév eleji szülői értekezlet-Zalavár
Szülői Szervezet alakuló ülése

2019. szeptember 17.

Tanév eleji szülői értekezlet-Sármellék
Szülői Szervezet alakuló ülése

Intézményvezető,
osztályfőnökök

2019. november 11.

Fogadóóra Zalavár

Tanítók, szaktanárok

2019. november 12.

Fogadóóra Sármellék

Tanítók, szaktanárok

2020. február 03.

Félévi szülői értekezlet Sármellék

2020. február 04.

Félévi szülői értekezlet Zalavár

Tagintézmény-vezető,
osztályfőnökök

Intézményvezető,
osztályfőnökök
Tagintézmény-vezető,
osztályfőnökök

4.7. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok
tervezett időpontja
időpont

esemény / téma

felelős

2020. március 5.

Nyílt tanítási nap Sármellék - alsó tagozat

Tanítók

2020. március 6.

Nyílt tanítási nap Sármellék - felső tagozat

Osztályfőnökök,
szaktanárok

2020. március 5.

Nyílt tanítási nap - Zalavár

Osztályfőnökök,
szaktanárok
Dr. Petrovicsné

2020. március

Nyílt tanítási nap leendő elsősöknek-Zalavár
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Frigyer Anita,
pedagógusok

4.8. Tervezett mérések és vizsgák
4.8.1.

Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje

Az iskolában a Tagiskolai, Osztályfőnöki és Alsó tagozatos munkaközösségek munkaterve alapján szervezett
versenyek előtt, a szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés szerint házi versenyeket
tartunk. A házi és területi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik.
Az iskola az alábbi tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat
Vereseny időpontja

Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítők

Költségek

2019. október

Egészséges életmód
verseny-Zalakomár

1-4.

tanítók

útiköltség: 4.000 Ft

2019. október 14.

Megyei matematika verseny

3-8.

tanítók,
szaktanárok

nevezés:
1000 Ft/fő

7-8.

szaktanárok

1-8.

tanítók,
szaktanárok

Varga Tamás matematika
2019. november 26.

verseny
Egészséges életmód

2019. november 25.
hete

vetélkedők alsó-felső
Sármellék
„Szép Zalában születtem”

2019. november

2020. február 21.

2020. március

népdaléneklési versenyterületi forduló-Gyenesdiás
Zrínyi Ilona matematika

1-6.o

3-8.

verseny
Meseíró, szép olvasás
verseny, rajzpályázat-

1-4.o

Zalaapáti
2020. március 12.

2020. március 1. hete

2020. március 25.

Kenguru matematika verseny
Csokonai Alapműveleti

1-8.

1-8.

verseny helyi fordulója
„Tehetség kerestetik”komplex tanulmányi verseny

1-8.

nevezés:
1.000 Ft/fő
alapanyag szüks.:
20.000 Ft
díjazás: 20.000 Ft

Gerecs

útiköltség:

Mária

5.000 Ft

tanítók,
szaktanárok
tanítók,
szaktanárok
tanítók,
szaktanárok
tanítók,
szaktanárok
tanítók,
szaktanárok

nevezés:
1.200 Ft/fő
útiköltség: 5.000 Ft

útiköltség: 5.000 Ft

nevezési díj: 700
Ft/fő
-

díjazás: 50.000 Ft

2020. március

Móra napok – Zalakaros

1-8.

tanítók,
szaktanárok

útiköltség 50.000 Ft

2020. április vége

Körzeti atlétika verseny

felső

szaktanárok

útiköltség: 4.000 Ft

2020. április

Szövegértés verseny Gyenesdiás

1-8.

tanítók,
szaktanárok

útiköltség: 5.000 Ft

2020. április

Szép olvasás, tollbamondás
verseny-Zalakomár
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1-8.

tanítók,
szaktanárok

útiköltség: 5.000 Ft

Vereseny időpontja

Verseny megnevezése

Évfolyam

Körzeti mesemondó verseny

2020. április 2.

Angol nyelvű drámafesztivál -

2020. április

Vonyarcvashegy
Weöres Sándor színjátszó
fesztivál

2020. április

népdaléneklési versenymegyei forduló-Gyenesdiás

útiköltség: 4.000 Ft

szaktanárok

7.

szaktanár

útiköltség: 7.000 Ft

színjátszó
csoport

szaktanárok

útiköltség:50.000 Ft

Gerecs Mária

útiköltség: 5.000 Ft

„Szép Zalában születtem”
2020. április

Költségek

tanítók,

1-4.

és rajzpályázat-Zalavár

Felkészítők

1-6.o

útiköltség: 6000 Ft,
2020. április-május

KGYTK verseny

5-8.

szaktanárok

országos forduló
esetén útiköltség
15000 Ft

2020. május

Megyei atlétika verseny

felső

Angol nyelvi kommunkiációs

2020. május 8.

verseny

6-8.

Futó Elemér – biológia
2020. május

verseny –

7-8.

Balatonszentgyörgy
felső

A tanév során ha kiírják

Diákolimpia bajnokságai

A tanév során ha kiírják

Bozsik Intézményi Program
labdarúgó bajnokságai

tagozat

Diákolimpia országos
2020. nyara

bajnokság (Ha bejutnak az
országos döntőbe.)

1-4.

felső
tagozat

szaktanárok
Pétervári
Tünde

útiköltség: 14.000Ft
díjazás: 30.000 Ft

Mátrai
Istvánné

útiköltség: 5000 Ft

testnevelők

útiköltség: 5.000 Ft/
forduló

Bozsik edző

útiköltség: 5.000 Ft/
forduló

testnevelők

útiköltség: 100.000
Ft

Zalavári Cirill-Metód Tagintézmény
Vereseny időpontja
2019. november 2529.
2020. április 02.
2020. március 1.
hete
2020. május

Verseny megnevezése

Évfolyam

„Egészséges életmód helyi
vetélkedő”, alsó és felső
tagozat – Zalavár
Körzeti mesemondó verseny,
rajzpályázat – Zalavár
Csokonai Alapműveleti
Verseny – helyben,
Keszthelyen
Futó Elemér Környezet- és
Természetvédelmi Verseny –
Balatonszentgyörgy
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1-8.
1-4.o
1-8.

1-8.

Felkészítők

Költségek

szaktanárok

Alapanyag szükséglet:
10000 Ft
Jutalmazás: 10000 Ft

tanítók

Díjazás: 45 000 Ft

tanítók,

tanítók,
szaktanárok
tanítók,
szaktanárok

Útiköltség: 4000 Ft

Útiköltség: 4000 Ft

2020. március

Diákolimpiai bajnokság amatőr kispályás labdarúgás
fiú IV. korcsoport

1-8.

2020. nyara

Kisiskolák sportversenye
labdarúgás

1-4.

testnevelést
tanítók
testnevelést
tanítók

Útiköltség: 4000 Ft
Útiköltség: 6000 Ft

A Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ által az általános iskolai korosztály számára
meghirdetett országos tanulmányi versenyek közül az alábbiakon veszünk részt:

Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítők

5-8.

szaktanárok

Országos angol nyelvi verseny

5-8.

szaktanárok

továbbjutás esetén
útiköltség: 5000 Ft

7-8.évfolyamos tanulók országos
történelem tanulmányi versenye

7-8.

szaktanárok

továbbjutás esetén
útiköltség: 5000 Ft

6.

szaktanárok

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
helyesírási verseny

Kaán Károly Országos Természet- és
Környezetismereti Verseny

költségek
továbbjutás esetén
útiköltség: 5000 Ft

továbbjutás esetén
útiköltség: 5000 Ft

Jogszabály keretei között, a helyi Pedagógiai Programnak, és a Szervezeti Működési Szabályzatnak
megfelelően, a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a tanulmányok alatti
vizsgák időpontját:
 javítóvizsga
 osztályozó vizsga
 pótló vizsga
 különbözeti vizsga
 egyéb belső vizsgák

4.8.2.

Külső és belső mérések rendje

A külső és belső mérések ütemezése a 2019/2020-es tanév rendjének és a munkaterv ütemterve alapján
történik.
A tantárgyi mérések ütemezése az intézményvezető által jóváhagyott szaktárgyi tanmenetekben van rögzítve.
Kiemelt mérések:
a) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése-Külső mérés
Határidő: 2019. október 11 - 2019. november 29.
Felelős: 1. évf. osztályfőnökei
b) Országos Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamokon-Külső mérés
Határidő: 2020. május 20.
Felelős: Sármellék – intézményvezető-helyettes, Pétervári Tünde
Zalavár – Tagintézmény-vezető, Dr. Petrovicsné Frigyer Anita
c) Országos Kompetencia mérés a 6. és 8. évfolyamokon-Külső mérés
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Határidő: 2020. május 27.
Felelős: Sármellék - intézményvezető-helyettes
Zalavár – tagintézmény-vezető
d) Szummatív mérés a 4 évfolyamokon-Belső mérés
Határidő: Sármellék: 2020. május 26.
Zalavár: 2020. május 27.
Felelős: 4. évfolyam osztályfőnökei

4.8.3.

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat - NETFIT

Országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát a nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 5-8. osztályos tanulók esetében szervezzük meg a testnevelés és
sport tantrágyat tanító szaktanárok tanmenetében megjelenő ütemezés szerint.
Határidő:


Mérés lebonyolítása, területek szerint: 2020. január 8. - 2020. április 24.



A mérés eredményeinek rögzítése 2020. május 29-éig
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SZAKMAI FELADATOK
5.1. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok

esemény / téma

felelős

Intézményi önértékelési rendszer

önértékelési

működtetése

csoport

Vezetői tanfelügyelettel, intézményi

önértékelési

tanfelügyelettel kapcsolatos teendőkSármellék

csoport,
intézményvezető

sz.

1.

2.

eredményességi
mutató

határidő

önértékelési
folyamatos

rendszer
működtetése
tanfelügyeleti

folyamatos

értékelés

5.2. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok

sz.

esemény / téma

felelős

1.

Pedagógus II. - minősítő eljárások

Intézményvezető,

2021-es pedagógus minősítésre való
jelentkeztetés

mutató
sikeres minősítő
eljárások

2020.
augusztus 31.

intézményvezetőhelyettes

2.

eredményességi

határidő

intézményvezető

jelentkezés

2020. április

elfogadása

5.3. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai

feladat

Munkaköri leírások aktualizálása –
technikai személyzet

Munkaköri leírások aktualizálása –
pedagógusok

felelős
Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettes
Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettes

határidő

eredményességi
mutató

2019.

Módosított

szeptember 30.

munkaköri leírás

2019.

Módosított

szeptember 30.

munkaköri leírás

5.4. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás
CÉL: Középiskolai beiskolázás zökkenőmentes lebonyolítása, írásbeli vizsgára felkészítés
Ennek érdekében:


Szülők tájékoztatása a középfokú oktatási intézményekről, reális elképzelések irányába motiválás,
adminisztrációs segítség biztosítása



Diákok tájékoztatása a középfokú oktatási intézményekről
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Bemutatkozási lehetőség biztosítása a középfokú oktatási intézmények számára



Középfokú intézmények látogatása



Pályaválasztási kiállítás látogatása



Felvételi előkészítő foglalkozások szervezése magyar nyelv és irodalomból illetve matematikából

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2019/2020-as tanév rendjéről szóló
11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 2 sz. melléklete szabályozza. Az ebben foglaltakat a nevelőtestület és az
osztályfőnöki munkaközösség ülésén megismeri. A továbbtanulásért felelős kolléga és a nyolcadikos
osztályfőnökök a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás ügyintézését,
annak adminisztrációs feladatait.
Az iskola intézményvezető-helyettese rendszeresen ellenőrzi a határidők pontos betartását.
A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az osztályőnöki
tanmenetek tartalmazzák, illetve pályáválasztási napot tartunk.

5.5. Pályázatokból adódó szakmai feladatok
feladat / esemény

felelős

Fenntartási időszakban
lévő projektek
EFOP-3.3.2-16

Tanórán kívüli tevékenységek
megvalósítása

Intézményvezető

5.6. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása
Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntéseinek és
iránymutatásai szerint a járási hivatal vezetője által meghatározott időpontban történik.
Előkészítése az intézményvezető-helyettes és az alsós munkaközösség-vezető közös feladata, amelynek
során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat.
A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való kapcsolatteremtő
munka és a különféle kiadványokban megjelenő népszerűsítő bemutatkozó írások, valamint az iskolai
közösségi oldal híradásai.

PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS A BEISKOLÁZÁSI TERVBŐL
ADÓDÓ MUNKATERVI FELADATOK - A HUMÁN ERŐFORRÁS SZAKMAI
FEJLŐDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE
Iskolánk pedagógusai a POK által szervezett ingyenes képzések közül válogatnak az intézményi céloknak
megfelelően. A 2019/2020-as tanévben tanuló pedagógusok:
-

Szabó Diána: Magyar nyelv és irodalom (MA),
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Dr. Petrovicsné Frigyer Anita: Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus –

-

szakvizsgára felkészítő szakirányú képzés

INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER
6.1. Iskola és szülők kapcsolata
6.1.1.

Szülői Szervezet

CÉL: A Szülői Szervezettel való együttműködés erősítése
Az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás a Szülői Szervezeten keresztül történik, ebben valamennyi
osztályból helyet kapnak a szülők. Az intézményvezetés és a Szülői szervezet tagjai rendszeresen
találkoznak, annak érdekében, hogy minél hatékonyabb lehessen az együttműködés. A Szülői szervezettel
közösen keressük az együttműködés új lehetőségeit.
6.1.2.

Intézményvezetés- szülők közötti kapcsolattartás

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájékoztatja a
szülőket:


tanévnyitón



tanév eleji összevont szülői értekezleten



második félévi összevont szülői értekezleten



tanévzárón



fogadó órán (tanulók egyéni haladásával, iskolai munkájával kapcsolatban)



KRÉTA rendszer



iskolai hírlevél



iskolai közösségi oldal
6.1.3.

Az osztályfőnökök-szülők közötti kapcsolattartás:



tanévnyitón



tanév eleji szülői értekezleten



második félévi szülői értekezleten



tanévzárón



fogadó órán ( tanulók egyéni haladásával, iskolai munkájával kapcsolatban)



KRÉTA rendszer
6.1.4.

A szaktanárok-szülők közötti kapcsolattartás:

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:


szülői értekezletek



fogadó órák



KRÉTA rendszer
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6.1.5.


nyílt napok



családi nap

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai:

6.2. A fenntartóval való kapcsolattartás
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetősége állandó munkakapcsolatban
áll a fenntartó Nagykanizsai Tankerületi Központtal illetve a Keszthelyi Irodával. Az intézményvezetés feladata,
hogy a fenntartói elvárásokat, utasításokat követítse az intézményi dolgozók felé, illetve a dolgozók jelzéseit
a fenntartó felé.

6.3. Szakmai kapcsolatok
6.3.1.

Zalaegerszegi POK

Együttműködés területei:


Pedagógus továbbképzés



Pedagógus minősítés, tanfelügyelet



Tanulmányi versenyek
6.3.2.

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Együttműködés területei:


Logopédiai ellátás



Gyógytestnevelés



Szakértői bizottsági tevékenység
6.3.3.
Zöldmező utcai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény

Együttműködés területei:


SNI-s tanulók fejlesztésének ellátása
6.3.4.
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális
Szolgáltató Központ

Együttműködés területei:


Ifjúságvédelemben érintett tanulók ellátása, gondozása
6.3.5.

Települési Önkormányzatok, közművelődési intézmények

Együttműködés területei:


közös települési rendezvények



közösségi élet szervezése



kulturális programok szervezése
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6.3.6.

Települési Óvodák

Együttműködés területei:


elsős beiskolázás



közös rendezvények szervezése



óvoda- iskola átmenet szervezése
6.3.7.

Térségi, megyei iskolák

Együttműködés területei:


versenyeken való részvétel



közös pályázatok



szakmai kapcsolattartás

6.4. Egyéb kapcsolatok
Szakmai kapcsolatainkon kívül az alábbi szervezetekkel működünk együtt:


Iskolavédőnő, iskolaorvos



Iskolarendőr



Iskolapszichológus



Iskolai szociális segítő hálózat működésének támogatása



Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Sárga Rózsa Időskorúak Otthona –
étkeztetést biztosítja Sármelléken (Napi háromszori étkezést 79 tanuló vesz igénybe, napi
egyszeri étkezést 43 tanuló - ebből 50%-os kedvezményre jogosult 28 fő, ingyenes étkezésre
pedig 37 fő)



Zalavári Óvoda étkezés biztosítása Zalaváron (Napi háromszori étkezést 19 tanuló vesz igénybe,
napi egyszeri étkezést 6 tanuló – ebből 50%-os kedvezményre jogosult 7 fő, ingyenes étkezésre
pedig 8 fő)



Települési civil szervezetek, vállakozók

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

Hónap

Ellenőrzés célja

szeptember

munkaköri leírások
aktualitásai

Ellenőrzött

Alkalmazott

területek

módszer

pedagógusi és
alkalmazotti kör
munkaköri leírása
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szöveg
aktualizálása

Ellenőrzést végzők

intézményvezető

Hónap

október

Ellenőrzés célja

évindítás
adminisztrációs
teendőink nyomon
követése

Ellenőrzött

Alkalmazott

területek

módszer

E-napló,
tanmenetek, egyéni
fejlesztési tervek –
foglalkozási naplók,
törzslapok, KIR és

dokumentumvizsgálat

más statisztikai
adatállományok

Ellenőrzést végzők

intézményvezető
intézményvezetőhelyettes,
Tagintézmény-vezető

intézményvezető,
intézményvezetőhelyettes,

október,
november,

első félévi
óralátogatások

december

E-napló, tanórák,
foglalkozások

január

teendőink nyomon
követése

félévi adminisztráció
megfelelése és
teljesítése

középfokú
február

március

beiskolázással
kapcsolatos teendők

a pedagógusok
minősítésének
előkészítése

dokumentum-

E-napló

vizsgálat

E-napló, tájékozató
füzetek,
beszámolók,

E-napló, a tanulók
felvételi

teendőink nyomon
követése

dokumentumvizsgálat

dokumentumvizsgálat

E-napló, minősítési
dokumentáció

dokumentumvizsgálat

dokumentumvizsgálat
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helyettes,
Tagintézmény-vezető

intézményvezetőhelyettes,
Tagintézmény-vezető

dokumentumainak
kezelése

E-napló

intézményvezető
intézményvezető-

intézményvezető

statisztika

adminisztrációs
április

tagintézmény-vezető,
szakmai
munkaközösségvezetők

adminisztrációs
december

hospitáció

intézményvezető és
az intézményvezetőhelyettesek

intézményvezető,
intézményvezetőhelyettes

intézményvezető
intézményvezetőhelyettes,
Tagintézmény-vezető

Hónap

Ellenőrzés célja

országos, helyi
mérések
május

megszervezése és a
lebonyolítás
munkálatai

Ellenőrzött

Alkalmazott

területek

módszer

intézményvezető
E-napló, mérési
dokumentáció

dokumentumvizsgálat

intézményvezetőhelyettes,
Tagintézmény-vezető
intézményvezető

E-napló,
június

Ellenőrzést végzők

tanév végi

törzskönyvek,

dokumentum-

intézményvezető-

adminisztráció

bizonyítványok
ellenőrzése

vizsgálat

helyettes,
Tagintézmény-vezető
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FÜGGELÉK
A munkaterv jogszabályi háttere


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)



A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény



Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény



A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény



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



A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény



A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm.
rendelet



A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Nkt. Vhr.)



A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)



A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet



A tanév rendjéről szóló oktatért felelős miniszteri rendelet 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a
2018/2019. tanév rendjéről



A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet

Egyéb szabályozók


Szervezeti Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, Házirend



Oktatásért Felelős Államtitkárság Tanévkezdő segédlete



Nagykanizsai Tankerületi Központ által kiadott szabályzók, utasítások
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MELLÉKLETEK
1. 1. sz. melléklet Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve
2. 2. sz. melléklet Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve
3. 3. sz. melléklet Tagiskola munkaközösségének munkaterve
4. 4. sz. melléklet Iskolai könyvtár munkaterve
5. 5. sz. melléklet Diákönkormányzatok munkatervei
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A Sármelléki Általános Iskola
Alsós munkaközösségének munkaterve
2019/2020. tanévre

Sármellék, 2019. szeptember 10.

Tamásné Zsuppányi Andrea
Alsós munkaközösség-vezető
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Az alsós munkakózósség évés munkatérvé
2019/2020. tanév
A Sármelléki Általános Iskola alsó tagozatos tanulóinak létszáma 54 fő:
Alsós tanulólétszám
2019-2020
17

15

13

9

1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály

Minden osztály önállóan kezdte a tanévet, összevonás nincs.
Munkaközösség-vezető:
Tamásné Zsuppányi Andrea

tanító

Munkaközösség tagjai:
Lázárné Mátés Tímea
Tamásné Zsuppányi Andrea
Zsótérné Kalmár Ibolya
Kissné Bereczky Eszter
Karácsony Éva
Décsy Lászlóné
Czikon-Szabó Diána
Gerecs Mária

tanító, 1. osztály osztályfőnöke
tanító, 2. osztály osztályfőnöke, mk. vezető
tanító, 3. osztály osztályfőnöke
tanító, 4. osztály osztályfőnöke
tanító, DÖK segítő pedagógus
tanító
tanító
tanító, intézményvezető-helyettes

Munkánkat segíti:
Csima Annamária
Andorkó Veronika
Dr. Petrovicsné Frigyer Antia
Szirer Szabina
Kamondiné Bóta Melinda

gyógypedagógus
logopédus
tanító, gyógypedagógus
pedagógiai asszisztens
osztályfőnöki mk. vezető
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A munkaközösség általános feladatai:
-

Szakmai, módszertani segítségnyújtás
Egységes követelményrendszer kidolgozása
Tanmenetek, foglalkozási tervek készítése
Egységes értékelés kialakítása a módszertani szabadság tiszteletben tartásával
Tanulmányi, sport, művészeti versenyek szervezése
Mások által meghirdetett versenyeken, rendezvényeken való részvétel
Kapcsolattartás az óvónőkkel és óvodával
Az új kollégák, osztályfőnökök beilleszkedésének segítése
Tehetséggondozás
Továbbképzéseken való részvétel
Kapcsolattartás a testvérosztályokkal
Kapcsolattartás a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel
Folyamatos kapcsolattartás a tagok között
Munkaközösségi megbeszélések tartása félévente, illetve igény szerint

A munkaközösség szervezési feladatai:
A jelentkezések alapján napközis csoportok szervezése
Fogadóórák szervezése
Nyílt tanítási napok szervezése
A zökkenőmentes átmenetek segítése (óvoda – iskola)
Az év ünnepeiről való megemlékezés
Közreműködés az iskolai rendezvények lebonyolításában
Tanulmányi- és sportversenyek szervezése, ezekre való felkészítés és részvétel
Szabadidős programok szervezése
A tanulói kezdeményezések támogatása
Előadások szervezése különböző témakörökben az iskolaorvos, illetve külső
előadók (pl. rendőrség) segítségével
- A prevenció, megelőzés fontosságának hangsúlyozása az élet minden területén
(pl. dohányzás, drog stb.)
-

A munkaközösség nevelési, oktatási feladatai:
-

A Házirend szabályainak egységes betartása és betartatása
Az ésszerű rend és fegyelem javítása
A helyes viselkedéskultúra kialakítása
A tanulók személyiségének fejlesztése, az erkölcsi normák megszilárdítása
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- Az egészséges életmódra nevelés, mind a táplálkozás, mind a mozgás
tekintetében
- A helyes öltözködés, viselkedés, étkezés, tisztaság igényének kialakítása
- Az iskola épületének, termeinek, környezetének rendben tartása, dekorálása,
állapotának megóvása; otthonos tantermek kialakítása, tantermek dekorálása
- Papírgyűjtés támogatása
- Az esélyegyenlőség megteremtése
- BTMN-es gyerekek felzárkóztatása, fejlesztése
- A tehetségek segítése
- Helyzetfeltárás az egyes évfolyamokon a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
közreműködésével (veszélyeztetett, hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók), ezen tanulók segítése
- A nehezen nevelhető tanulók problémáinak kezelése
Kapcsolat az óvodával:
Az elmúlt évekhez hasonlóan folytatjuk az óvodával a közös munkát. Megosztva
tapasztalatainkat, problémáinkat (vegyes csoportból adódó beiskolázási,
összeszoktatási gondok, hagyományos foglalkozások hiánya), valamint azokra
közösen megoldást keresni, illetve találni.
Minden évben november közepén az óvónők látogatást tesznek az első osztályban,
hogy ismét találkozzanak azokkal a kisgyerekekkel, akik immár az iskola padjait
koptatják. Nagy örömmel fogadják őket a már iskolás nebulók, és büszkén mutatják be
az addig tanult ismereteiket.
A tanév során 4 alkalommal (november, január, március, április) évszakos játszóház
szervezését tervezzük, ahova a tanköteles korú gyermekeket várjuk majd az elmúlt
évekhez hasonlóan. Eddigi tapasztalataink szerint sikeres ez a program, sokan igénybe
veszik, a gyerekek szívesen jönnek ismerkedni ilyen formában is.
A második félévben az óvoda lehetőséget biztosít, hogy havi egy szerdai alkalommal
a tanító néni(k) találkozzanak a leendő első osztályos gyerekekkel. Játékos
foglalkozások keretében ismerkednek egymással és az intézménnyel. Ezen
alkalmakkor a kisgyerekek egy tanítási órát töltenek a tanító nénikkel, akik különböző
témakörben várják őket játékos feladatokkal, immár az iskola padjai között.
Az áprilisi beíratás előtt, összevont óvodai szülői értekezleten vesznek részt a leendő
tanítók, akik tájékoztatják a szülőket az iskolába kerülő gyerekek feladatairól, a velük
szemben támasztott elvárásokról, lehetőségekről (szakkörök, művészeti foglalkozások,
felszerelés, stb.).
Májusban egy héten keresztül az óvodások (nagycsoportosok) – 3-4 fő naponta-,
látogatást tesznek az iskolában. Egy délelőttöt töltenek az első osztályban, ahol
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ismerkednek az intézménnyel, időbeosztással, feladatokkal, szokásokkal. Ilyenkor a
már elsős tanulók is segítenek nekik a tájékozódásban, akik nagy örömmel végzik ezt
a feladatot, hiszen régi játszópajtásaik érkeznek hozzájuk.
Közvetlenül az iskolakezdés előtt, augusztusban a leendő első osztályosok kettő
délelőttöt töltenek az iskolában a tanító nénikkel. Ismerkednek taneszközeikkel,
tankönyveikkel, a rájuk váró feladatokkal és egymással.
Kapcsolat az intézmény munkaközösségeivel:
Az alsós munkaközösség szorosan együttműködik az Osztályfőnöki
Munkaközösséggel. Az elmúlt években kialakult közös munka és a tagintézmények
tantestületének összhangja nagyban megkönnyíti az éves munkát, valamint az áttanító
pedagógusok beilleszkedését, munkavégzését.
Célunk továbbra is az egységesítés, ezért fontosnak tartjuk, hogy a két
tagintézményben tanuló gyerekek is megismerhessék egymást. Ennek érdekében az
évfolyamonkénti osztályfőnökök előzetes egyeztetése alapján az évfolyamok legalább
kétszer találkoznak a tanév folyamán kötetlen délutáni foglalkozás keretében.
Tervezzük a két tagintézmény tanulóinak közös túrázását, közös témanapok
lebonyolítását ősszel és tavasszal.
Az idei tanévtől kezdődően elsős tanulóink heti 4 órában ismerkednek a bolgár
nyelvvel, melyet egy Bulgáriából érkezett pedagógus, Antoniya Stefanova tart. A többi
alsós évfolyamon tanuló diáknak heti 2 órában van lehetősége bolgár szakkörön való
részvételre. Mivel intézményünk bolgár nyelvet oktató intézmény lett, így szeretnénk
ezt a kultúrát is ápolni gyermekeinkkel, így a tanév folyamán megemlékezünk a bolgár
ünnepekről, illetve több programba is bekapcsolódunk, amit az Országos Bolgár
Nemzetiségi Önkormányzat szervezt.
A 2019-2020-as tanév ütemterve Sármellék tagintézményben

Augusztus
Időpont

Feladat

Felelős

augusztus 26-30.

Alsós munkaközösség

augusztus 29.

Alsós tantermek
rendbetétele, dekorálása
1. osztályos tanulók
felkészítése:
„Ismerkedés az iskolával”
Tankönyvosztás

augusztus 30.

Tanévnyitó

augusztus 28-29.
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Lázárné Mátés Tímea
Czikon-Szabó Diána
Hontváriné Lasics Henrietta
tankönyv-felelős, valamint az
osztályfőnökök
Zsótérné Kalmár Ibolya (3. osztály)

Szeptember
Időpont
szeptember 2.

Feladat
Balesetvédelmi oktatás

Felelős
osztályfőnökök

szeptember eleje

Adminisztrációs feladatok
elvégzése

osztályfőnökök

szeptember 17.

Összevont szülői értekezlet
Osztályszintű szülői
értekezlet
Alsós munkaközösség
munkatervének leadása

Feiler Zsuzsanna, intézményvezető
osztályfőnökök

szeptember 27.

Tanmenetek elkészítése,
leadása

alsós tanítók

szeptember 21. szombat
(Áthelyezett tanítási nap –
április 15.)

Szüreti felvonuláson
iskolánk diákjainak
részvétele
Szüreti fellépő műsor

szeptember 30.

A magyar népmese napja –
meseolvasás

Minden osztály osztályfőnökkel
Gerecs Mária
Décsy Hilda
Czikon-Szabó Diána
osztályfőnökök, alsós munkaközösség
vezető

szeptember 20.

Tamásné Zsuppányi Andrea
munkaközösség-vezető

Október
Időpont
október 1.

Feladat
A zene világnapja – éneklés
osztályonként
„Cirillel és Metóddal az
úton” témanap

Felelős
Ének-zenét oktató pedagógusok
osztályfőnökök
Minden pedagógus

Az aradi vértanúk
emléknapja –
megemlékezés
osztályonként

osztályfőnökök, 6. osztály

október 10-ig

DIFER kijelöléshez
egyeztetés az óvodával,
iskolaérettségi eredmények
lekérése

Lázárné Mátés Tímea

október 11-ig

Elsősök kijelölése a DIFER
mérésre

Lázárné Mátés Tímea, Czikon-Szabó
Diána

október 18.

Magyar-Bolgár Barátság
Napja – megemlékezés

osztályfőnökök

október

Egészséges életmód verseny
Zalakomár

Környezetismeretet tanító pedagógusok
munkaközösség-vezető

október 22.

Az 1956-os forradalom
ünnepe – iskolai műsor
összeállítása

Horváth Judit (7. osztály)
az alsósok részt vesznek az ünnepségen

október 5.
(áthelyezett tanítási nap –
április 16.)
október 7.
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október 24.

Lámpás felvonulás az
óvodával közösen

Tamásné Zsuppányi Andrea
alsós pedagógusok

október 25.

Tök jó nap – Halloween
délután

pedagógusok

október 25-ig

DIFER-hez kijelölt 1.
osztályosok jelentése

intézményvezető

november 12.

Fogadóóra

minden tanító

november 14.

Óvónők látogatása az
1. osztályban
Évszakos játszóház a
tanköteles korú
gyermekeknek
Adventi készülődés –
gyertyagyújtás és ének
Pályaorientációs témanap

Lázárné Mátés Tímea
Czikon-Szabó Diána
alsós tanítók

November

november 21.

november 25.

november 25.
(tanítás nélküli munkanap)
november 26-29.
Egészség témahét
november 29-ig

DIFER vizsgálat elvégzése
a kijelölt tanulókkal

Kissné Bereczky Eszter
minden pedagógus
minden tanító
munkaközösség-vezetők
Tamásné Zsuppányi Andrea

December
december 1.

Adventi témanap:
Karácsonyi műhely

december 2., 9., 16.

Adventi gyertyagyújtás és
ének

december 6.

december 14.
december 19.

Első osztályosok mikulás
műsorának előadása az
óvodában, az Idősek
Otthonában
Mikulás – testvérosztályok
ajándékozása, mikulás
műsor
Tanítás nélküli munkanap
Karácsonyi műsor

december 20.

Karácsonyváró délelőtt

december 7.
(áthelyezett munkanap)

Alsós munkaközösség
Osztályfőnöki munkaközösség
Kissné Bereczky Eszter
Kissné Bereczky Eszter
Lázárné Mátés Tímea
Czikon-Szabó Diána
osztályfőnökök,
Lázárné Mátés Tímea
Czikon-Szabó Diána
Décsy Hilda
Czikon-Szabó Diána
Karácsony Éva
Gerecs Mária
minden pedagógus

Január
január hónap

iskolai faliújság
összeállítása

4. osztályos osztályfőnök

48

január 16.

Évszakos játszóház a
tanköteles korú
gyermekeknek
Magyar Kultúra Napja

alsós tanítók

első félév vége, osztályozó
értekezlet
félévi szöveges
értékelés/bizonyítvány
kiosztása

minden pedagógus

iskolai faliújság
összeállítása
Tanítás nélküli munkanap
Tanítók látogatása az
óvodába
Félévi értekezlet

3. osztályos osztályfőnök

február 3.

Szülői értekezlet

osztályfőnökök

február 21.

Farsang

2. és 6. osztályos osztályfőnökök

február 25.

A kommunista diktatúrák
emléknapja –
megemlékezés
osztályonként

osztályfőnökök

iskolai faliújság
összeállítása
Nyílt tanítási nap alsó
tagozaton
Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc
kitörésének emléknapja –
iskolai műsor
Évszakos játszóház a
tanköteles korú
gyermekeknek
Tehetség kerestetik –
tanulmányi verseny

2. osztályos osztályfőnök

Csokonai alapműveleti
verseny helyi fordulója
Rajzverseny, szép olvasás
verseny Zalaapáti

matematikát tanító pedagógusok,
munkaközösség vezető
magyart, rajzot tanító pedagógusok,
munkaközösség vezető

január 22.
január 24.
január 31.

magyart tanító pedagógusok

osztályfőnökök

Február
február hónap
február 3.

minden tanító

Március
március hónap
március 5.
március 13.

március 19.
március 25.

március hónap
március

Április
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osztályfőnökök, osztálytanítók
Az alsó tagozat részt vesz a műsoron

alsós tanítók
Horváth Judit
Kamondiné Bóta Melinda
Tamásné Zsuppányi Andrea

április hónap
április 7.
április 8.
április 20-24.
április 23.

iskolai faliújság
összeállítása
Költészet napja

1. osztályos osztályfőnök
magyart tanító pedagógusok

Tanítás nélküli munkanap –
csapatépítő tréning
Fenntarthatósági témahét

minden pedagógus

Évszakos játszóház a
tanköteles korú
gyermekeknek
DÖK nap – tanítás nélküli
munkanap
Tavaszi túra a zalavári
tagintézménnyel közösen
Szövegértés verseny,
Gyenesdiás

alsós tanítók

április hónap

Rajzpályázat Zalavár

rajzot tanítók

április hónap

Szép olvasás és
tollbamondás verseny,
Zalakomár

magyart tanító pedagógusok

április hónap

Matematika verseny,
Vonyarcvashegy

matematikát tanító pedagógusok

április hónap

Körzeti Mesemondó
Verseny Zalavár

magyart tanító pedagógusok

május 4. 16 óra

Anyák napi műsor

osztályfőnökök és osztálytanítók

május 12,13,14.

Tamásné Zsuppányi Andrea
munkaközösség-vezető

május 29.

leendő1.osztályosok
látogatásának
megszervezése
Cirill-Metód iskolanap
(tanítás nélküli munkanap)
Szummatív mérés a 4.
osztályban
Gyereknap

május 30.

Ballagás az óvodában

Karácsony Éva
minden pedagógus
leendő elsős tanító(k)

május hónap

tanulmányi kirándulások

osztályfőnökök

június 6.

Cемеен ден – nemzetiségi
nap

minden pedagógus

június 15.

Osztályozó értekezlet

minden pedagógus

április 24.

április hónap

Karácsony Éva
minden pedagógus
magyart tanító pedagógusok

Május

május 22.
május 26.

minden pedagógus
Kissné Bereczky Eszter

Június
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június 20.

Tanévzáró ünnepség
Ballagás

51

Kissné Bereczky Eszter
Pétervári Tünde
Horváth Judit

Osztályfőnöki Munkaközösség
éves munkaterve
2019/2020-as tanév

Kamondiné Bóta Melinda
munkaközösség vezető
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A 2019/20-as tanévben Sármelléken az alsó tagozatos tanulók létszáma 54 fő, a felső tagozatos
tanulók létszáma 79 fő, tehát iskolán teljes tanulói létszáma 133 fő.
Minden osztály önálló osztályfőnökkel rendelkezik.

Munkaközösség tagjai:
Lázárné Mátés Tímea

tanító, 1. osztály osztályfőnöke

Tamásné Zsuppányi Andrea

tanító, 2. osztály osztályfőnöke

Zsótérné Kalmár Ibolya

tanító, 3. osztály osztályfőnöke

Kissné Bereczky Eszter

tanító, 4. osztály osztályfőnöke

Marancsics Imre

tanító, 5. osztály osztályfőnöke

Kamondiné Bóta Melinda

tanár, 6. osztály osztályfőnöke

Horváth Judit

tanár, 7. osztály osztályfőnöke

Pétervári Tünde

tanár, 8. osztály osztályfőnöke

További tagok:
Gyulassy Ákos

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Décsy László

testnevelés-biológia szakos tanár

Munkánkat segíti:
Karácsony Éva

tanító, DÖK segítő pedagógus

Dr Petrovicsné Frigyer Anita Zalavári Tagintézmény munkaközösség-vezető
szaktanárok
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A munkaközösség általános feladatai:
-

A szaktanári munka magas szintű ellátása mellett a munkaközösség kiemelt feladata a
közösségek fejlesztése, az iskolai rendezvények szervezése és látogatása, a vállalt és
kiosztott feladatok ellátása

-

A tanmenetek és foglalkozási tervek elkészítése

-

Az adminisztrációs teendők, szervezési, koordinációs feladatok ellátása

-

Szoros kapcsolat kialakítása az iskola intézményvezetőjével, a gyermek- és ifjúságvédelmi
felelőssel, az Alsós Munkaközösséggel, a Diákönkormányzattal, a Diákönkormányzat
munkáját segítő pedagógussal, a Szülői Szervezettel

-

Folyamatos kapcsolattartás a tagok között, az osztályfőnökök, szaktanárok tevékenységének
összehangolása

-

Osztálytermek, faliújság, folyosó folyamatos dekorálása, aktualizálása

-

Munkaközösségi megbeszélések tartása igény szerint a felmerült nevelési és szervezési
problémákról, elképzelésekről

A munkaközösség szervezési feladatai:
-

A reggeli és az óraközi ügyelet, ebédeltetés megszervezése és koordinálása

-

Napközis- és tanulószobai csoportok szervezése

-

Szülői értekezletek szervezése

-

Nyílt tanítási napok szervezése

-

Fogadóórák szervezése, előkészítése

-

Évfordulók, nemzeti ünnepek megünneplése, emléknapok megtartása

-

Közreműködés az iskolai rendezvények lebonyolításában

-

Tanulmányi és sportversenyek szervezése, ezekre való felkészítés és részvétel

-

Szabadidős programok szervezése, az iskola hagyományos programjainak előkészítése,
lebonyolítása

-

A tanulói kezdeményezések támogatása

-

Előadások szervezése különböző témakörökben az iskolaorvos, illetve külső előadók (pl.
rendőrség) segítségével

-

A prevenció, megelőzés fontosságának hangsúlyozása az élet minden területén (pl.
dohányzás, drog stb.)

-

A zökkenőmentes átmenet segítése alsó- és felsőtagozatra vonatkozóan

-

Pályaválasztási teendők koordinálása

-

Az iskolai dokumentumok kezelése, kikérők koordinálása, tanulószobai létszámok jelentése
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A munkaközösség nevelési, oktatási feladatai:
-

A Házirend szabályainak megfogalmazása, egységes betartása és betartatása

-

Az ésszerű rend és fegyelem javítása

-

A helyes viselkedéskultúra kialakítása

-

Önismeret fejlesztése, együttműködési képesség fejlesztése

-

Az esélyegyenlőség megteremtése

-

Környezettudatos magatartásra nevelés, a környezet problémái iránti fogékonyság
fejlesztése

-

Használt elem, alumíniumdoboz, PET palack és papírgyűjtés támogatása

-

A tanulók személyiségének fejlesztése, az erkölcsi normák megszilárdítása

-

Beszédkultúra, kommunikációs képességek fejlesztése

-

Felelősségtudat fejlesztése

-

A nemzeti kultúra és az iskolánk, településünk hagyományainak, múltjának ismerete,
ápolása, megbecsülése

-

Az egészséges életmódra nevelés, mind a táplálkozás, mind a mozgás tekintetében

-

A helyes öltözködés, viselkedés, étkezés, tisztaság igényének kialakítása

-

Az iskola épületének, termeinek, környezetének rendben tartása, dekorálása, állapotának
megóvása; otthonos tantermek kialakítása, tantermek dekorálása

-

Kompetenciafejlesztés

-

Helyes tanulási szokások kialakítása, tanulás iránti motiváció fejlesztése

-

BTMN-es gyerekek felzárkóztatása, fejlesztése

-

A tehetségek segítése, versenyeztetés

-

Helyzetfeltárás az egyes évfolyamokon a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
közreműködésével (veszélyeztetett, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók),
ezen tanulók segítése

-

A nehezen nevelhető tanulók problémáinak kezelése

-

Lemorzsolódáscsökkentő támogatói rendszer támogatása, az ehhez szükséges adatok
kezelése, jelentések elkészítés

-

Kapcsolattartás, közös programok a tagintézmény osztályaival

Kapcsolattartás:
-

Intézményünk munkaközösségeivel

-

Diákönkormányzattal
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-

Szülői Szervezettel

-

Sármellék, Szentgyörgyvár és Zalavár község polgármesteri hivatalával

-

Sármellék és Zalavár körzeti orvosi orvosával, védőnőjével

-

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel

-

Sármelléki Művelődési Központtal

-

Sármelléki Könyvtárral

A 2019/20-as tanév ütemterve Sármelléki
Augusztus
Időpont

Feladat

Felelős

augusztus 26-30.

Tantermek rendbetétele,
dekorálása
Tankönyvosztás
Tanévnyitó

Osztályfőnökök

Feladat
iskolai faliújság összeállítása
Balesetvédelmi oktatás
Szakköri, tanulószobai
igények felmérése
bérletes színházi előadás
szervezése
KRÉTA felület, adatok
frissítése, ellenőrzése,
adminisztrációs feladatok
elvégzése
Osztályfőnöki
munkaközösség
munkatervének leadása
Iskolai szülői értekezlet,
osztály szülői értekezletek
Szüreti felvonuláson
iskolánk diákjainak
részvétele
Szüreti műsor
Osztályfőnöki tanmenetek
elkészítése, leadása
A magyar népmese napja

Felelős
8. osztályos osztályfőnök
osztályfőnökök
osztályfőnökök

Feladat
iskolai faliújság összeállítása
A zene világnapja – közös
éneklés

Felelős
7. osztályos osztályfőnök
Ének-zenét oktató pedagógusok
osztályfőnökök

augusztus 29.
augusztus 30.

Tankönyvfelelős
Osztályfőnökök

Szeptember
Időpont
szeptember hónap
szeptember 2.
szeptember első hete
szeptember
szeptember eleje,
folyamatos

szeptember .

szeptember 17.
szeptember 21. szombat

szeptember 30.
szeptember 30.

Marancsics Imre, Horváth Judit
osztályfőnökök

munkaközösség vezető
osztályfőnökök
Minden osztály osztályfőnökkel
(felkészítők: Gerecs Mária, Décsy
Lászlóné, Czinkon-Szabó Diána
osztályfőnökök
munkaközösségek

Október
Időpont
október hónap
október 1.
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október 5.

Cirill-lel és Metóddal az úton
- témanap
Az aradi vértanúk
emléknapja – megemlékezés
Bolgár-magyar barátság
napja

munkaközösségek
osztályfőnökök
Kamondiné Bóta Melinda
6. osztály
osztályfőnökök

Az 1956-os forradalom
ünnepe – iskolai műsor
összeállítása
Tök jó nap – Halloween
délután,
Töklámpás felvonulás az
óvodával közösen

Horváth Judit

november hónap

iskolai faliújság összeállítása

6. osztályos osztályfőnök

november 12.

Fogadóóra

november 15.

Pályaválasztási kiállítás

november 25.

Pályaválasztási témanap

osztályfőnökök és minden
pedagógus
8. osztályos osztályfőnök
7. osztályos osztályfőnök
osztályfőnökök, szaktanárok

november 25-29.

EGÉSZSÉG TÉMAHÉT

környezetismeretet,
természetismeretet, testnevelést
tanító pedagógusok, osztályfőnökök
5. osztályos osztályfőnök
osztályfőnökök, DÖK

december hónap folyamán

iskolai faliújság összeállítása
iskolai dekoráció
Adventi gyertyagyújtás és
közös éneklés
Mikulás - testvérosztályok
ajándékozása,
1. osztályosok műsora
Adventi témanap –
műhelyek
Osztályterem díszítés

december 19.

Karácsonyi műsor

minden pedagógus

december 20.

Osztálykarácsony
Asztaldíszítő verseny

osztályfőnökök

iskolai faliújság összeállítása
Magyar Kultúra Napja
első félév vége, osztályozó
értekezlet
Megemlékezés a Holocaust
áldozatainak emlékére

4. osztályos osztályfőnök
iskolai megemlékezés
osztályfőnökök

október 7.
október 18.
október 22.
október 25.

munkaközösségek

November

December
december hónap
december

december 7.

minden pedagógus, osztályfőnökök,
munkaközösség-vezető
Lázárné Mátés Tímea
minden pedagógus

Január
január hónap
január 22.
január 24.
január 25.
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osztályfőnökök

január 31.

félévi bizonyítványok
kiosztása

osztályfőnökök

február hónap
február 3.
február 3.
február 14.

iskolai faliújság összeállítása
Félévi értekezlet
Szülői értekezlet
Bálint napi üzenő láda

február 21.
február 25.

Farsang
A kommunista diktatúrák
emléknapja – megemlékezés
osztályonként

3. osztályos osztályfőnök
minden pedagógus
minden pedagógus
Tamásné Zsuppányi Andrea
Kamondiné Bóta Melinda
2. és 6. osztályos osztályfőnökök
osztályfőnökök

Február

Március
március hónap
március hónap
március
március 5-6.
március 13.

március 25.

iskolai faliújság összeállítása
Csokonai alapműveleti
verseny helyi fordulója
Meseíró verseny,
rajzverseny, szép olvasás
verseny Zalaapáti
Nyílt tanítási nap alsó és
felső tagozaton
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc kitörésének
emléknapja – iskolai műsor
összeállítása
Tehetség kerestetik –
tanulmányi verseny

2. osztályos osztályfőnök
matematikát tanító pedagógusok,
munkaközösség vezető
magyart, rajzot tanító pedagógusok,
munkaközösség vezető

iskolai faliújság összeállítása
Szövegértés verseny,
Gyenesdiás
Rajzpályázat Zalavár

1. osztályos osztályfőnök
magyart tanító pedagógusok,
munkaközösség vezető
rajzot tanítók

Szép olvasás és
tollbamondás verseny,
Zalakomár
Matematika verseny,
Vonyarcvashegy
Költészet napja
Csapatépítő tréning
Fenntarthatósági hét

magyart tanító pedagógusok,
munkaközösség vezető

osztályfőnökök, osztálytanítók,
szaktanárok
Marancsics Imre

Kamondiné Bóta Melinda
Tamásné Zsuppányi Andrea
minden pedagógus

Április
április hónap
április hónap
április
április hónap
április hónap
április 7.
április 08.
április 20-24.
április 24.

DÖK nap
Diákparlament
Tavaszi túra

Május
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matematikát tanító pedagógusok,
munkaközösség vezető
Gyulassy Ákos
pedagógusok
munkaközösségek, minden
pedagógus
munkaközösségek, osztályfőnökök

május hónap
május

8. osztályos osztályfőnök
Pétervári Tünde

május 4.
május hónap

iskolai faliújság összeállítása
Angol nyelvű
kommunikációs verseny
Anyák napi műsor
tanulmányi kirándulások

május 22.

Cirill-Metód Iskolanap

május 27.

Szummatív mérés

Kamondiné Bóta Melinda
munkaközösségek
osztályfőnökök
Kissné Bereczky Eszter 4. osztály

május 29.

Gyereknap

minden pedagógus
Karácsony Éva

június hónap
június 4.

iskolai faliújság összeállítása
Nemzeti összetartozás napja

június 6. szombat
június 13.
június 14.
június 20.

Cемеен ден – nemzetiségi nap

7. osztályos osztályfőnök
Kamondiné Bóta Melinda,
osztályfőnökök
osztályfőnökök, minden pedagógus
8. osztályos osztályfőnök
minden pedagógus
Pétervári Tünde, Marancsics Imre
Kissné Bereczky Eszter,
osztályfőnökök
minden pedagógus

osztályfőnökök és osztálytanítók
osztályfőnökök

Június

Bolond ballagás
Nevelési értekezlet
Ballagás
Tanévzáró,
bizonyítványosztás

Sármellék, 2019. szeptember 16.
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SÁRMELLÉKI ÁLTALÁNOS ISKOLA
ZALAVÁRI CIRILL-METÓD TAGISKOLÁJA

Tagiskola munkaközösségének munkaterve

Készítette:

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita
munkaközösség-vezető
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A Sármelléki Általános Iskola és a Zalavári Cirill-Metód Tagiskola éves munkaterve alapján a helyi
programok figyelembevételével, a munkaközösségi tagok javaslatainak beépítésével készült.

I. Személyi feltételek
A munkaközösség tagjai (osztályfőnökség, tanított tantárgyak):
Beke Zoltánné
Dr. Petrovicsné Frigyer Anita
Hosszúné Vida Nóra
Szimeiszter Katalin
Kele-Molnár Judit
Tarné Molnár Éva

1-2.osztály osztályfőnöke, tanító
3-4.osztály osztályfőnöke, tanító, német nyelv
tanító, fejlesztő pedagógus
tanító
alsós napközi vezetője, tanító
8.osztály osztályfőnöke,
magyar nyelv és irodalom, történelem

II. A munkaközösség kiemelt céljai, feladatai
A zalavári tagintézmény pedagógusaiként a közös minőségi és szakmai munkára, annak tervezésére,
szervezésére és ellenőrzésére hoztuk létre a munkaközösséget. A 2016/17-es tanév elején került sor
a tagintézményi munkaközösség kialakítására, amelyről megállapíthatjuk, hogy a helyi viszonyokat,
elvárásokat ismerve igyekszik az alacsony gyermek- és pedagógus-létszámú tagiskolában a
pedagógusok munkáját szervezni, segíteni. A munkaközösség az intézmény pedagógiai programja,
munkaterve valamint az adott közösség javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv
szerint tevékenykedik. Fontosnak tartjuk, hogy a tagintézményünkben óraadóként vagy áttanítóként
dolgozó kollégákat is befogadjuk magunk közé, feladatokkal bízzuk meg, lehetőség szerint legyenek
ők is kis közösségünk tagjai.
Munkaközösségünk elsődleges célja az egységes, színvonalas oktató- és nevelőmunka.
Fontosnak tartjuk a tanórákra való magas szintű készülést, és ezáltal szeretnénk a legjobb
eredményeket elérni tanulóinkkal. Feladatunk a jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt
életben használandó tudásanyag átadása. Hangsúlyt fektetünk a készségfejlesztésre, a
munkafegyelemre és a kulturált viselkedésre. Az osztályfőnökök az iskolai nevelőmunka központi
szereplői, irányítói, összehangolói. Tanulóink személyiségének sokoldalú fejlesztését tervszerűen
kialakított nevelési rendszerrel, egymásra épített nevelési tartalmakkal valósítjuk meg. Iskolai és
intézményen kívüli programok szervezésével lehetőséget teremtünk diákjaink megismeréséhez,
formálásához, osztályaink közösségi arculatának kialakításához. Kiemelten fontosnak tartjuk
tagintézményünk hagyományos rendezvényeinek fenntartását, azok továbbvitelét.
A közösség feladatai:
-

Az osztályfőnökök tevékenységének összehangolása.
Az új kollégák nevelő-oktató munkájának segítése, beilleszkedésük megkönnyítése.
Közvetlen nevelőmunka.
Az intézményi célok megvalósulásának segítése, támogatása.
Adminisztrációs teendők ellátása, a tanári adminisztrációs fegyelem betartása (e-napló
vezetése , osztályzatok beírása, osztályzatok száma havonta, törzslap vezetése,
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-

-

-

-

-

-

-

bizonyítványok kitöltése, a tanulói mulasztások igazolása, a fegyelmi büntetések
fokozatok szerinti betartása és alkalmazása, dicséretek, tehetséggondozás).
A módszertani kultúra további fejlesztése, kooperatív tanulási technikák és tanórai
differenciálás alkalmazásának kiterjesztése.
Tehetségek felismerése, megmérettetési lehetőségekhez, sikerélményhez juttatása. Az
oktató-nevelő munka tervszerűen, tanmenet szerint folyik. Törekedni kell arra, hogy
minden tanuló teljesítse az adott évfolyam előírt követelményeit, ugyanakkor a
tehetségesebb növendékeink eljussanak tanulmányi versenyekre és méltóképpen
képviseljék iskolánkat.
A lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása.
Tehetséggondozás.
Módszertani kombinációk alkalmazása, módszertani változatosságra törekvés.
A tanórák maximális kihasználása, a tanulók érdeklődésének felkeltésével
munkáltatással. Fokozott figyelem a munkafegyelem alakulására, órakezdésre,
befejezésre.
A tanítási órákon kívül is igyekszünk olyan érdekes programokat szervezni
diákjainknak, ahol tehetségüket kibontakoztathatják és átélhetik a kreatív alkotás
örömét.
Az országos kompetencia-mérésre való felkészülés.
Egységes követelményrendszer betartása. Minden pedagógusnak törekednie kell a reális
értékelésre. Mind a jutalmazás, mind a fegyelmezés területén egységesnek és
következetesnek kell lennünk a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Pedagógiai
Programunkban foglaltak figyelembe vételével.
Területi versenyeken való részvétel illetve helyi versenyeink magas színvonalú
megrendezése.

A munkaközösség elvei és feladatai:
-

-

-

A munkaközösség fontos feladata a tanulók személyiségének fejlesztése, az erkölcsi
normák megszilárdítása.
A tanórákon, az osztályfőnöki órákon és az iskolán kívüli foglalkozásokon túli
lehetőségeket is fel kell használni a tanulók viselkedés- és beszédkultúrájának,
kommunikációs készségének fejlesztésére.
Fokozni kell az egészséges életmódra nevelést, nagy hangsúlyt kell fordítani az
osztályfőnöki órákon és iskolán belül is erre a feladatunkra. Fontos feladat a hátrányos
és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése.
Az osztályfőnöknek céltudatosan fel kell tárni és kezelni a nehéz helyzetű tanulók
problémáit.
Aktív részvétel a pályaválasztással kapcsolatos szervezési munkákban.
Erősíteni a folyamatos kapcsolattartást az adott osztályban tanító pedagógusokkal.
Iskolai rendezvények, ünnepélyek szervezése, dekoráció készítése.
Tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése.
Az empátia, tolerancia, egymásra figyelés erősítése.
A nyolcadik osztályos továbbtanulók sikeres szereplése a felvételin.

III. Általános feladatok a tanévben
•
•
•
•
•
•

tanmenetek készítése
osztálytermek, aula előkészítése, rendben tartása, szemléltető eszközök készítése, dekorálás
tanév elején a tantárgyi hiányosságok felmérése és pótlása ismétléssel
megfelelő és változatos tevékenységi formákkal differenciált képességfejlesztés
nevelési és oktatási szempontból problémás tanulók számára fejlesztő foglalkozások
szakkörök tartása a tantárgyak iránt érdeklődő tanulók számára
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•
•
•
•
•
•
•

házi tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása
felkészítés a körzeti tanulmányi versenyekre
felkészítés a továbbtanulásra, pályaválasztás segítése
évfordulók, nemzeti ünnepek megünneplése, emléknapok megtartása
az iskola hagyományos rendezvényeinek előkészítése és lebonyolítása
jeles napokhoz, alkalmakhoz aktuális faliújság és dekoráció készítése
önképzés és a tapasztalatok átadása, egymás munkájának megismerése óralátogatással

IV. Munkaközösségi megbeszélések
A munkaközösség tagjainak kapcsolattartása a tanév során folyamatos. Szakmai tapasztalataikat,
felmerülő problémáikat a munkaértekezleteken, megbeszéléseken, nevelési értekezleteken beszélik
meg.
Munkaközösségi megbeszéléseket, értekezleteket igény szerinti időpontban tartunk, a tanév során ezt
a munkaértekezletek időpontjához igazítjuk.
Megbeszélések összehívását bármelyik munkaközösségi tag kezdeményezheti.
- a tanév fő feladatainak megbeszélése
- egyéni feladatok vállalása
- tanulmányi versenyek előkészítése, értékelése
- rendezvények tervezése, szervezése
- a bemutató órák szervezése, tapasztaltak megbeszélése
- aktuális problémák, feladatok megbeszélése
- sikerek és hiányosságok az oktató-nevelő munkában
- a bukások elkerülése
- az éves munka értékelése
- javaslatok a következő tanévre
V. Kapcsolattartás
a szülőkkel:
szülői értekezletek

2019. szeptember 16.
2020. február 3.

fogadó órák

2019. november 11.

nyílt tanítási napok

2020. március 5.

Fogadó órára minden héten van lehetőség az iskola munkatervében közzétettek alapján.
A munkaközösség folyamatosan kapcsolatot tart a Diákönkormányzattal, a Szülői Szervezettel, a
Sármelléki Iskolában működő munkaközösségekkel és a helyi óvodával, az óvoda vezetőjével.
Igény szerint segítjük egymás munkáját, kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein, közös
ünnepségeket tartunk, rendszeresen szervezünk közös programokat.
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VI. Tanulmányi versenyek
Részt kívánunk venni minden olyan versenyen és rendezvényen, amelyekről év közben szerzünk
tudomást, és úgy gondoljuk, hogy azok a gyerekek érdeklődését felkeltik, tudásukat gyarapítja és
öregbíti az iskolánk jó hírnevét.

VII. Ellenőrzési terv
•
•
•
•

tanmenetek, szakköri- és fejlesztési tervek ellenőrzése határidő: szeptember
írásos dokumentumok és tanulói füzetek, munkák
határidő: október- május
óralátogatások
határidő: október- május
tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, fejlesztők, tanulószoba stb.) ellenőrzése
határidő: negyedévente
Tantárgyi beszámoló:







Kiindulási állapot / Év eleji felmérés /
Célok, feladatok meghatározása
Feladatok megvalósításának értékelése:
 Hiányosságok esetén okok feltárása,
 Esetleg pótlandó hiányosságok felsorolása.
Az elért tanulmányi eredmény részletes értékelése az adott tantárgy szerint:
 Témazárók átlagai.
 Év végi felmérés átlaga.
 Legjobb és leggyengébb teljesítmény kiemelése.
 Választhatóan egyéb összehasonlítások készítése, szórás számítása.
Kompetenciamérés eredménye.

Feladataink a tanévre az iskolai ütemterv alapján:
Sármelléki Általános Iskola Zalavári Cirill-Metód Tagiskolája
Szeptember
Időpont

Feladat

Felelős

szeptember-ősz

faliújság, aula dekoráció

Kele-Molnár Judit,
Szimeiszter Katalin

2019. augusztus 30.

Tanévnyitó ünnepély

Hosszúné Vida Nóra
tagintézmény-vezető

2019. szeptember 2.

Tűzvédelmi, balesetvédelmi
oktatás
ügyeleti munka
megszervezése, ebédeltetés,
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Tarné Molnár Éva;

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita

2019. szeptember eleje

délutáni ügyeleti rend
kialakítása

munkaközösség-vezető

adminisztrációs feladatok
elvégzése (szakköri
jelentkezések, tanulói
balesetbiztosítás,
felzárkóztatók, fejlesztő
foglalkozások órarendje),

osztályfőnökök, tagintézményvezető

Napközi, tanulószoba
munkájának megszervezése

pedagógusok

tantermek rendbe tétele,
dekorálása
szeptember hónap

színházlátogatások
Beke Zoltánné,
szervezése, bérletes előadások Tarné Molnár Éva
szervezése

2019. szeptember 13.

munkaterv elkészítési
határideje

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita

2019. szeptember 14.

Falunap- projektnap

Hosszúné Vida Nóra
osztályfőnökök

2019. szeptember 16.

Iskolai szülői értekezlet,
osztály szülői értekezletek
Szülői Szervezet alakuló
ülése

Intézményvezető,
tagintézmény-vezető,
osztályfőnökök, Szülői
közösség

2019. szeptember 23.

Tanmenetek elkészítése,
leadása

Osztályfőnökök, szaktanárok

2019. szeptember 30.

Magyar Diáksport napja
2019.

diákönkormányzat, testnevelők

2019. szeptember 30.

A magyar népmese napja

Hosszúné Vida Nóra- Haraszti
Ilona (művelődésszervezőkönyvtáros)

A zene világnapja – éneklés
együtt

Ének-zenét oktató pedagógusok

Október
2019. október 1.
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2019. október 4.

Az aradi vértanúk emléknapja
– megemlékezés

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita

2019. október 5.

témanap- Sármelléki
Általános Iskolában

osztályfőnökök, tagintézményvezető

„Cirill és Metóddal az úton”
2019. október 22.

2019. október 24.
2019. október hónapban

Az 1956-os forradalom
ünnepe – iskolai műsor
összeállítása
Ünnep az óvodásokkal
SZÜNET-ELŐ - játékos
délután

Tarné Molnár Éva

papírhulladékgyűjtés

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita

óvónők
osztályfőnökök, DÖK

November
november hónapban

Adventi készülődés

2019.november 11.

Lámpás felvonulás az
ovisokkal

osztályfőnökök

2019. november 6.

Tornafoglalkozás az
óvodában

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita

2019. november 11.

Fogadó óra

pedagógusok, tagintézményvezető

2019. november 14.

óvónők látogatása az 1.
osztályban

Hosszúné Vida Nóra

2019. november 15.
(14.)

Pályaválasztási kiállítás
8.osztály

Tarné Molnár Éva

2019. november 25-29.

EGÉSZSÉG-HETE: egészséges életmód
vetélkedő, felvilágosító
előadások, játékos
ismeretterjesztés, elsősegély
nyújtási tájékoztató, sportnap,
stb.

Tagintézmény-vezető, tanítók,
természetismeretet, biológiát,
testnevelést, életvitelt tanító
pedagógusok, osztályfőnökök,

rajzpályázat az alsósoknak és
az ovisoknak
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óvónők

2019. november 25.

Pályaorientációs nap

intézményvezető,
tagintézmény-vezető,
osztályfőnökök, tanítók

2019. november 22.

Kompetenciaméréshez,
írásbeli idegen nyelvi
méréshez szükséges adatok
megküldése az Oktatási
Hivatal felé

Hosszúné Vida Nóra

Jótékonysági adventi vásár

Szülői Szervezet

december - tél

faliújság

Beke Zoltánné; Tarné Molnár
Éva

2019. december

adventi készülődés

Szülői Közösség, pedagógusok,
tagintézmény-vezető

2019. december 7.

Mikulás ünnepély

DÖK, Tarné Molnár Éva,

2019. november 30.

tagintézmény-vezető

December

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita
Szülői közösség,
Osztályfőnökök
2019. december 10.

Adventi műhely ovisoknak,
ovisokkal

tagintézmény-vezető, tanítók,
óvónők

2019. december 14.

nevelési értekezlet

intézményvezető

2019. december 20.

„Karácsonyi HANGULAT”
projektnap

tagintézmény-vezető,
pedagógusok

2019. december 20.

karácsonyi műsor

Alsós tanítók,
magyar szakos tanár,
pedagógusok

2020. január 22.

Megemlékezés: MAGYAR
KULTÚRA NAPJA

Tarné Molnár Éva

2020. január 24.

I. félév vége, osztályozó
értekezlet

osztályfőnökök, szaktanárok

2020.
Január
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2020. január 31.

félévi bizonyítványok
kiosztása

osztályfőnökök

tanítók látogatása az
óvodában

tanítók, óvónők, tagintézményvezető

Február
2020. február 3.

Félévi nevelési értekezlet
2020.február 3.

félévi szülői értekezlet

intézményvezető,
tagintézmény-vezető
osztályfőnökök

2020. február 14.

Jelmezbál tanulóknak

2020. február 15.

SZÜLŐI FARSANGI BÁL

Diákönkormányzat,
pedagógusok
Szülői közösség, pedagógusok

Március
tavasz évszak

faliújság

Szimeiszter Katalin;
Dr. Petrovicsné Frigyer Anita

2020. március első hete

Mesemondó verseny és
rajzpályázat kiírása

Magyart tanító pedagógusok,
tagintézmény-vezető

2020. március 5.

Nyílt tanítási nap

pedagógusok

2020. március 13.

Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc kitörésének
emléknapja – projektnap,
megemlékezés összeállítása

pedagógusok, óvónők

Ünnep az óvodásokkal
2020. március

Nyílt nap a leendő elsősöknek

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita,
pedagógusok
tagintézmény-vezető

2020. március 25.

Tehetség kerestetik

osztályfőnökök, szaktanárok,

KÖRZETI MESEMONDÓ
VERSENY

tagintézmény-vezető, magyart
tanító pedagógusok

Április
2020. április 2.

RAJZPÁLYÁZAT
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2020. április 8.

Tanítás nélküli munkanap –
csapatépítő tréning

pedagógusok

2020. április 7.

„Versmondó nap”-

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita

Költészet napja
2020. április 7.

TAVASZI ZSONGÁS:
-

húsvéti ünnepkör
témában osztályok
közötti verseny

Tarné Molnár Éva
pedagógusok, osztályfőnökök

sportnap
tojáskeresés
2020. április 20-24.

FENNTARTHATÓSÁG
HETE

pedagógusok

2020. április 24.

DÖK NAP

diákönkormányzat

Diákparlament

pedagógusok, szülői szervezet

TAVASZI TÚRA Zalaváron
Május
2020. május 5.

Anyák napi műsor

Magyart tanító pedagógusok
osztályfőnökök

2020. május 20.

Országos idegen nyelvi mérés

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita
Tarné Molnár Éva

2020. május 27.

2020. május 22.

Kompetenciamérés 8. osztály,
szummatív mérés 4. osztály

Tarné Molnár Éva

CIRILL-METÓD
ISKOLANAP,

intézményvezető,
tagintézmény-vezető

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita

pedagógusok
Szülői Szervezet
Június
nyár-évszak

faliújság, aula dekoráció

Hosszúné Vida Nóra
Tarné Molnár Éva
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2020. június 06.

Cемеен ден – nemzetiségi nap

pedagógusok

2020. június 2. hete

Tanulmányi kirándulás

Hosszúné Vida Nóra

2020. június 15.

Bolondballagás, bankett

Tarné Molnár Éva

2020. június 15.

osztályozó értekezlet

osztályfőnökök, szaktanárok

2020. június 19.

ballagás

pedagógusok
Tarné Molnár Éva

Zalavár, 2019. szeptember 16.
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Sármelléki Általános Iskola

KÖNYVTÁRI MUNKATERVE

2019/2020

Készítette:

Gyulassy Ákos
könyvtáros
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Munkaterv a 2019/2020-as tanévre

Általános feladatok:

Az állómány fólyamatós gyarapítása méllétt a tervszerű apasztás nagyón fóntós féladata a könyvtárunknak. A
térvszérű apasztást általában a könyvtár zárva tartási idéjé alatt végézzük él. Az apasztásra akkór kérül sór, ha a
dókuméntum élavult, indókólatlanul sók példány van bélőlé, újabb, kórszérűbb kiadás jélénik még. A térvszérű
apasztás méllétt az állómányból való kivónásra kérül akkór is sór, ha a dókuméntum élvész. Végül selejtezési –
törlési jegyzéket készítünk. A léséléjtézétt dókuméntumókat pédig éladjuk az ólvasóinknak.

2019-2020-as évben elvégzendő mindennapi könyvtári munkafolyamatok:

Beiratkozás: a kölcsönzőasztalnál fógadjuk a félnőtt és gyérmékólvasóinkat, itt történik a béiratkózásón kívül a
könyvék kölcsönzésé és átvétélé is.
Kölcsönzés:
Egy alkalómmal 6 db (gyérmékéknék 3db) könyvét kölcsönözünk 30 napra.
Fólyóiratót ném kölcsönzünk.
Műsórós vidéókazétta, DVD kölcsönzés nincs.
Internet használatot kórlátózótt mértékbén biztósítunk a könyvtár kölcsönzési idéjébén.
Előjegyzést vészünk fél azón művékről, amélyék kölcsönzés alatt vannak. Béérkézésükről értésítjük ólvasóinkat.
A gyűjtéményünkből hiányzó művékét könyvtárközi kölcsönzéssel mégkérjük.
A kölcsönzési határidőn túl visszahózótt könyvékért késedelmi díjat számólunk fél.
Biztósítjuk a könyvtár téljés állómányának helyben használatát az égyéni tanuláshóz, kutatáshóz.

A könyvtár dókuméntumairól a szérzői jógi törvény szabályait figyélémbé vévé másolatszolgáltatást is
biztósítunk.
Különvált az iskólai könyvtár a félnőtt részlégtől, érré már régóta szükség vólt a mégváltózótt ólvasási szókásók,
valamint a könyvtár jéléntős mértékű gyérmék- és ifjúsági szak- és szépiródalmi állómányának gyarapódása miatt.
Az ólvasók kiszólgálása méllétt rendezvényeket is szérvézünk, mélyék ingyénésén látógathatók.

72

Az iskolai könyvtár pedagógiai szerepe, feladata:

-

Oktató, nevelő tevékenység támogatása
Diákok önálló tanulásra, önművelésre való nevelése
Olvasóvá nevelés
Pedagógusok szakirodalommal való ellátása
Tehetséggondozás
Szabadidő hasznos eltöltése
Könyvtárhasználati órák tartása
Könyvtárban tartott szakórák segítése szakanyaggal
A könyvtári dokumentumok gyűjtése, feltárása, elrendezése, megőrzése
Könyvtári statisztikai adatszolgáltatás

A könyvtári munkámban a felsoroltakon kívül nagy hangsúlyt kapnának a következő feladatok:

-

Olvasóvá nevelés a tanulók érdeklődésének felkeltésével
Tájékoztató munka
Szabadidő hasznos eltöltése, délutáni napközis foglalkozások szervezése
A tanulók könyv- és könyvtárhasználati ismereteinek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés
módjainak megismertetése, kutatómunkájuk segítése
Iskolai ünnepségekre, ill. vetélkedőkre való felkészülés segítése
Együttműködés a szaktanárokkal, a munkaközösség vezetőivel, az alsós pedagógusokkal és a
szülőkkel
Az állomány gyarapítása az iskola pedagógiai programjának megfelelően
Könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása
A dokumentumokkal kapcsolatos javítási, ill. selejtezési munkák
ELKA adatbázis folyamatos frissítése
Országos kulturális rendezvénysorozatokhoz való kapcsolódás (Népmese Napja, Költészet Napja)

A munkaterv havi bontásban:

SZEPTEMBER

-

Tartós tankönyvek kiosztása a tanulóknak és a pedagógusoknak
Könyvtári dokumentumok év eleji beszerzése, állományba vétele
Benedek Elek meseolvasó maraton
Bevételezés

OKTÓBER

-

Könyvtári foglalkozások a tanórán
A könyvtári rend kialakítása
Bevételezés
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NOVEMBER

-

Könyvtárhasználati órák
Szabadidő szervezése
Könyvtári dokumentumok beszerzése
Selejtezés

DECEMBER

-

Délutáni napközis foglalkozások szervezése
Mikulás napja (dec. 6.) – Az ünnephez kapcsolódó irodalom ajánlása
Luca napi babonák (dec.13.)
Karácsonyi ünnepkör

JANUÁR

-

Újévi hiedelmek
Vízkereszt (jan. 6.) – Ismerkedés a Képes Bibliával
A Magyar Kultúra Napja (jan. 22.) – Kölcsey Ferenc élete és munkássága könyvtári óra
Továbbtanulási, szakmaismertető kiadványok beszerzése és bemutatása a 8. osztályosoknak
Délutáni napközis foglalkozások szervezése
Könyvtárhasználati órák tartása

FEBRUÁR

-

Farsang – „farsangi öltözékek ötlettára”
Délutáni napközis foglalkozások szervezése
Könyvtárhasználati órák tartása
Tankönyvrendelés egyeztetése a tankönyvfelelőssel
Tankönyvállomány átnézése, elavult könyvek leselejtezése
Bevételezés

MÁRCIUS

-

Játékos könyvtárhasználati órák az 1. évfolyamnak
Nemzeti Ünnep (márc. 15.) az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója – anyaggyűjtés
Könyvtárhasználati foglalkozások
Könyvtárban tartott szakórák
Bevételezés

ÁPRILIS

-

Nemzetközi Gyermekkönyvnap (ápr.2.) – Könyvismertetés, könyvillusztráció
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-

Költészet Napja (ápr. 11.) – József Attila élete és művei könyvtári óra
A Föld Napja (ápr. 22.)
Húsvét
Könyvtárhasználati órák
Délutáni napközis foglalkozások szervezése
Selejtezés

MÁJUS

-

Anyák Napja – Anyák napi versek ajánlása
Madarak és Fák Napja (máj. 10.)
Nemzetközi Gyermeknap – Tréfás feladatok
Délutáni napközis foglalkozások szervezése
A kölcsönzési állapot felmérése, könyvek visszahívása
Családi nap – karaoke a könyvtárban

JÚNIUS

-

Tartós tankönyvek visszavétele
Állományrendezés
Statisztikák készítése
Foglalkozások értékelése
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Sármelléki Általános Iskola és a
Sármelléki Általános Iskola Zalavári CirillMetód Tagiskolája
Diákönkormányzat munkaterve

2019-2020

Készítette: Karácsony Éva
Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus
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A 2019/2020-as tanévtől a fenti két intézmény közös diákönkormányzattal működik.
A tanulók legfontosabb érdekképviseleti és érdekegyesítési szervezete az iskolai diákönkormányzat
(röviden: DÖK). A törvény nem teszi kötelezővé az iskolai diákönkormányzat megalakítását,
ugyanakkor a diákoknak fontos érdeke a DÖK megalakítása, mert így – a DÖK által nyújtott
érdekképviselettel – a közoktatási törvény erősebb jogokat biztosít a számukra, mint a saját
védelmében eljáró egyéni diák számára.
A Diákönkormányzat elsődleges célja iskolánk tanulói és pedagógusai közötti hatékony
együttműködés segítése, az oktató-nevelő munka diákszemléletű támogatása, a tanulók
kapcsolatainak bővítése, erősítése.
A Diákönkormányzat célja továbbá a diákjogok maradéktalan érvényesítése, az esetleges sérelmek
orvoslása, az aktuálisan felmerülő problémák gyors és hatékony kezelése.
A Diákönkormányzat felépítése:
-

Iskolánk minden diákjának joga, hogy a DÖK tagja legyen, vagy segítse annak munkáját.

-

Iskolánk felsős évfolyamának (5.-8. osztály) osztályai minden tanév elején 2-3 fő
osztálybizottsági tagot delegálnak a Diákönkormányzatba. A delegáltak megválasztása az
osztályban titkosan, szavazócédulával történik.

-

Az osztályok által delegált tanulók közül, az első DÖK gyűlésen kerül sor a DÖK
vezetőségének megválasztására. Minden évben megválasztásra kerül: elnök, alelnök,
gazdasági vezető, titkár- és programszervező, ügyeletvezető.

-

A DÖK gyűlésen megválasztott képviselők kinevezéseit az iskola tanulói az Iskolagyűlésen
erősítik meg.

-

A DÖK munkáját egy fő pedagógus segíti.

A diákönkormányzat tagjainak választása:
-

A tagok választása osztályonként történik.

-

A diákönkormányzat tagjait az osztályok választják. Minden osztálynak joga van
osztályképviselőt delegálni a diákönkormányzatba.

-

A képviselők száma osztályonként 2 fő. Az osztályképviselőket egyszerű többséggel
választják.

-

A választásnak minden tanév szeptemberének első felében le kell zajlania.
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A Diákönkormányzat jogai:
-

Minden iskolai tárgykörben kérdést intézhet az iskola vezetőihez, s a kérdésekre választ kell
kapnia.

-

Javaslatot tehet az iskolával kapcsolatos kérdésekben.

-

Képviselheti bármely diák vagy diákcsoport érdekeit a vezetőség előtt.

-

Dönthet egy tanítás nélküli munkanap programjáról.

-

Minden tanév október 1. napjáig írásban javaslatot tehet a Házirend módosítására vagy
felülvizsgálatára.

-

A Diákönkormányzat megbeszéléseihez, programjaihoz igénybe veheti az iskola termeit,
eszközeit. A DÖK elnöke az igényeket a rendezvény előtt legalább egy héttel egyezteti az
intézmény vezetőségével.

A Diákönkormányzat feladatai:
-

havonkénti DÖK gyűlés megtartása

-

az Iskolagyűlés évenkénti egyszeri összehívása

-

a hagyományos iskolai rendezvények életben tartása és az azokon való részvétel

-

a diákjogok és kötelességek megismerése, megismertetése

-

a tanulói ügyelet megszervezése, felügyelete

-

szabadidős programok és vetélkedők szervezése, segítése

-

értékmentő munkavégzés
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A Diákönkormányzat rendezvényei:
-

DÖK alakuló ülés és havonta egyszeri ülésezés

-

Diákparlament

-

Halloween délután

-

Testkultúra vetélkedő

-

Mikulás nap

-

Farsang

-

Valentin nap

-

Föld napja (túra)

-

Gyermeknap

A Diákönkormányzat tagjai:
5.a. osztály: Hajas Tamás, Szijártó Petra (Sármellék)
6.a. osztály: Csepregi Lilla, Németh Melinda (Sármellék)
7.a. osztály: Hetesi Csongor, Fehér Gábor Csongor (Sármellék)
8.a. osztály: Horváth Szonja, Tamás Márton (Sármellék)
8.b. osztály: Galyas László, Szijártó Cintia (Zalavár)

A Diákönkormányzat tisztségviselői: (Megválasztásuk október 5-én)
elnök:
alelnök
titkár:
programszervező:
ügyeletvezető:
gazdasági vezető:

79

Eseménynaptár

Szeptember:
-

őszi dekoráció készítése

-

iskolai faliújság: 8. osztály

-

ügyelet megszervezése: 7. osztály

-

szüreti felvonulás

Október:
-

DÖK tisztségviselők megválasztása

-

DÖK alakuló ülés

-

Iskolagyűlés

-

Zene világnapja

-

iskolai faliújság: 7. osztály

-

ügyelet megszervezése: 7. osztály

-

„Tök jó”-nap – Halloween délután

-

lámpás felvonulás

November:
- testápolási vetélkedő
-

készülődés a Mikulás napra

-

iskolai faliújság: 6. osztály

-

ügyelet megszervezése: 7. osztály

December:
-

Mikulás nap

-

adventi készülődés, gyertyagyújtás

-

téli dekoráció készítése

-

Karácsonyi kézműves foglalkozás, műsor

-

iskolai faliújság: 5. osztály

-

ügyelet megszervezése: 7. osztály

80

Január:
-

Magyar Kultúra Napja

-

készülődés a farsangra

-

iskolai faliújság: 4. osztály

-

ügyelet megszervezése: 7. osztály

Február:
-

farsang

-

farsangi dekoráció készítése

-

iskolai faliújság: 3. osztály

-

ügyelet megszervezése: 8. osztály

Március:
-

megemlékezés 1848. március 15-ről

-

március 15-i dekoráció készítése

-

tavaszi dekoráció készítése

-

iskolai faliújság: 2. osztály

-

nyílt napok

-

ügyelet megszervezése: 8. osztály

Április:
-

a Föld napja, tavaszi túra

-

iskolai faliújság: 1. osztály

-

ügyelet megszervezése: 8. osztály

-

diákparlament

Május:
-

Édesanyák köszöntése

-

Gyermeknap

-

nyári dekoráció készítése

-

iskolai faliújság: 8. osztály

-

ügyelet megszervezése: 8. osztály

Június:
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-

Bolondballagás

-

búcsú a 8. osztálytól

-

Ballagás

-

Tanévzáró

-

iskolai faliújság: 7. osztály

-

ügyelet megszervezése: 8. osztály

A fentieken kívül zalavári DÖK rendezvények:
Október 25: Szünet-Elő (játékos délután az őszi szünet előtt)
December 20: Szünet-Elő (Advent Hévízen)
Április 7: Szünet-Elő (Húsvétváró délután)
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