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a 2017-2018-as tanévben 

I. Csoportok beosztása az ebédlőben:  

11,30  1. csoport (1. a)                                Batizné Cseh Mária 

                                                                      Kisignáczné Horváth Viktória 

                  

 

11,40    2. csoport (1.b)                       Formódiné Babics Éva 

                                                                                 Megyeri Nikolett 

     

 

 

12,10    3. csoport (2.o)            Lékáné Lehoczki Alice 

                Sulyokné Maczák Márta 

       

     

 

12,30  4. csoport (3.a -3.b)                            Tóthné Varga Krisztina    

                  Fodor Janka 

                                        Nádainé Ivanics Andrea  

                                                                                   Daku Erzsébet 

                    

13,00    5. csoport                                     Verhásné Hajmási Judit 

                   Lelkesné Szűcs Csilla 

                 

13,40  6.csoport    Csirke Mónika          

                                                                                

13,50  7.csoport    Deák Erika 

 

A csütörtöki napokon  A-héten Kovács Dóra, B-héten Ravasz Ildikó ebédeltet.          

A felnőttek 12 órától ebédelhetnek. 

II. Ügyelet: 

Az ebédre váró felsős napközis tanulóknak, akiknek 5 órájuk van, felügyeletet biztosítunk a 6. órában. 

Azok a tanulók, akik nem járnak napközibe a negyedik osztályosokkal ebédelnek. 

Felügyel: Csirke Mónika 

(Az 1- 4. csoport egésznapos rendszerben működik.) 

- Autóbusz ügyeletet és kapun kiengedést a délutános napközis látja el.  

 - 16- 17 óráig összevont alsós-felsős ügyeletet biztosítunk a nagy udvaron, illetve a földszinti folyosón. 

Felügyel az alsós ügyeletes. 

 

 

III. Az ebédlő rendje: 

-  Ebéd előtt és ebéd alatt a táskákat a csoportok tantermükben, illetve szekrényeikben tárolják. A 

benti cipők az öltözőszekrényekben vannak. 

- A kézmosást indulás előtt a csoport tagjai elvégzik.  

- Az ebédlőből távozó tanulók táskáikat az étkező öltözőjében tárolják.  
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- Az étkezés önkiszolgáló rendszerben működik. 

IV. Egyéb tudnivalók: 

- A tanulók ebédről való távolmaradásukat az élelmezésvezetőnél jelzik személyesen vagy 

telefonon. 

- A felnőttek távolmaradásukat, illetve ebédigényüket a konyhán jelentik. 

- Napközis nevelők csak szervezett programokra, illetve a szülő írásbeli kérelmére engedhetik el a 

tanulókat. 

- Minden délutáni elfoglaltság az aula hirdetőtábláján tekinthető meg. 

Felsős napközis csoport tanteremfelosztása:  

-5.a-5.b- alsós matematika 

      -6.a- angol/fizika 

      - 6.b.- történelem/német   

      - 7-8.-magyar/német                                                                                                                                                                                                     

A napközi napirendje 

Felsős ügyelet : 12.35 – 13.40 

Ügyelet: Csirke Mónika 
Az ebédre váró felső tagozatos tanulók a 6.órában (13.40-ig) jó idő esetén az udvaron, rossz időben az 

alsós foglalkoztató teremben  tartózkodnak.  

Ebéd előtt:  

- mozgásos játékok, zenehallgatás, társasjátékok, videofilmnézés 

Készülődés az ebédhez:  

- a terem és a folyosó rendben hagyása, WC, kézmosás, öltözés az időjárásnak megfelelően, 

sorakozás és vonulás 

  

EBÉD: 5-8. osztály 13.40-14.15 

Ebédeltet: Csirke Mónika, Kovács Dóra, Ravasz Ildikó, Deák Erika 

Ebéd után: készülődés a délutáni tanuláshoz, benticipő-váltás, WC, kézmosás, ivás, felszerelés 

előkészítése, szellőztetés, a felelős felírja a táblára a házi feladatot 

Napközis tanóra 14.00 – 15.00 

A napközis csoportok foglalkozásait külön naplókban, (összesen 4 db) adminisztráljuk. Az ebédeltetős 

szintén minden naplóban aláír. Azok a gyermekek, akiket szüleik 15 óra előtt (írásbeli kérésük alapján) 

elkérnek a napköziből, uzsonnájukat a csoportszobában kaphatják meg, 15 óra után a többi gyermek is ott 

veheti el. A gyermekeket tanóra előtt a mosdóba küldjük kézmosásra és ott tölthetik meg kulacsaikat is. 

Tanóráról gyermeket csak nagyon indokolt esetben engedhetünk ki. 

Házi feladatok elkészítése, ellenőrzése 
- csendes tanulás, szükség szerint a napközis nevelő segítségével 

- mindig az aznapi leckét kell elkészíteni 

- az írásbeli után néma olvasás  

- akik minden írásbeli munkával végeztek, ellenőrizni kell, és javíttatni lehetőség szerint minőségi 

ellenőrzést kell végezni, de mennyiségit mindenképpen 

- aki délutáni foglalkozáson, szakkörön tartózkodik a tanóra ideje alatt, a házi feladatát otthon 

készíti el 

15.00 – 15.15  uzsonna 

Szabadidős tevékenység  15.15 – 16.00 
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-         levegőzés, kötetlen játék 

-         folyamatos eltávozás a szülővel egyeztetett módon. 

 

Délutáni ügyelet 16,00 – 17,00-ig (a tanítópár hosszú napos tagja, 16.00-tól összevont ügyeletet tart a 

felső tagozat tanulóival) 

 

Az étkezéssel kapcsolatos adminisztrációt az élelmezésvezető végzi. A napközivel kapcsolatos 

adminisztrációt a csoportvezetők végzik Tóthné Varga Krisztina irányításával. 

 

 

           Tóthné Varga Krisztina 

                                               ei/napközi otthonos munkaközösség-vezető 

10. számú melléklet 

 

GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV 

a 2017 – 2018-as tanévben 

 

Szükségletek és igény szerinti gondoskodás biztosítása minden tanulónak 
 

A tanév feladata: 

A fenntartó, a szülők, a diákok és a tantestület fórumainak látogatása, az itt 

elhangzott jelzések feldolgozása. 

A tanulói interakciók minőségi fejlesztése  

Teendők az év során: 

 

HH és HHH gyermekek nyilvántartása (új meghatározás szerint) 

egyéb okból figyelemmel kísért gyermekek felmérése 

SZKV ülések 

Szülői értekezletek 

Felzárkóztató foglalkozások 

Előkészítők 

Munkaközösségi foglalkozások 

DÖK megbeszélések 

Rendszeres jelzőrendszeri feladatellátás 

 

o családlátogatások 

o fogadóórák 

o orvosi vizsgálatok 

o kapcsolattartás a Balatonszabadi Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal, a szociális 

ügyintézővel, a gyámügyi előadóval, a közegészségügyi és közművelődési intézményekkel 

o havi hiányzási lista készítése 

o felzárkóztató, rehabilitációs foglalkoztatás 

o törvényi változások figyelése, jelzése a kollégáknak 

o időszerű szakmai anyagok biztosítása a tantestületnek 

 

FELADAT BEVONANDÓ 

SZEMÉLYEK 
INTÉZKEDÉS 

 

MEGJEGYZÉS 

Új tanulók fogadása 

 

Pótvizsgák 

 

  

Az adminisztrációs 

titkárság,oszt. 

fők. Igazgató 

 

Vizsgabizottság 

 

  

Adatrögzítés 

Osztályba 

irányítás  

tankönyvrendelés 

 

Figyelemfelhívás  

 

 

 

 

Időbeni kihirdetés 
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rendszer frissítése  

Titkár, 

osztályfőnökök 

Igazgató, 

gyermekvédelmi 

fel. 

 

Nyilvántartási 

lapok 

Az új tanulók be- 

illeszkedésének  

megtekintése 

 

Tanszerek, felszerelések 

átnézése 

 

Étkeztetés, napközis 

csoportok szervezése 

 

Veszélyeztetett tanulók 

kiszűrése 

 

orvosi vizsgálatok és 

szűrések beindítása 

 

 

Munkaközösség 

vezetők, 

osztályfőnökök 

 

 

osztályfőnökök 

 

 

 

 

osztályfőnökök 

 

 

 

Igazgatóhelyettes 

 

 

 

 

 

 

esetleges hiány 

jelzése 

 

létszám szerinti 

összehangolás 

 

jelzés a 

gyermekjóléti 

szolgálat felé 

 

rehabilitációs 

foglalkozások el- 

indítása 

Szükség esetén 

kérvények írása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. évi XXVII. 

törvény (2013.54. 

szám) 

 

Adatellenőrzés 

 

Családlátogatások 

 

 

 

A tanulók mentális 

állapotának  

megfigyelése 

Osztályfőnökök 

 

Osztályfőnökök 

szükség szerint 

 

 

Osztályfőnökök 

 

előzetes felmérés 

visszaellenőrzése 

 

időpontokról 

kiértesítés 

 

Prevenciós programok 

beindítása 

 

A neveltségi szint 

és a viselkedési kultúra 

értékelése 

védőnő 

 

 

tantestület 

szóróanyagok 

továbbítása 

 

A tanulmányi munka, a 

magatartás és a 

hiányzás átnézése 

Osztályfőnökök   Gyermekvédelmi f. 

– a naplók havi 

átnézése 

A higiéniás és 

egészségügyi állapot 

felmérése 

 szükség esetén 

védőnő értesítése 

 

A ruházat és a 

felszerelés átnézése. 

A Bizottságok elé 

küldendők listájának 

összeállítása. 

A tanulók 

interakcióinak 

értékelése osztály és 

iskolai szinten. 

A gyenge ill. bukásra 

álló tanulók 

gyógypedagógus 

 

 

 

 

tantestület 

 

 

 

 

osztályfőnökök 
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felkészítésének segítése. 

A végzősök aktuális 

gondjainak megoldása. 

A szülők 

kiértesítése 

 

Tapasztalatok 

összegzése, beszámoló 

írása 

   

        

         

 

Tóthné Varga Krisztina 

       gyermek-és ifjúságvédelmi felelős 

 

 

11. számú melléklet 

Diákönkormányzat - programterv  

a 2017-2018-as tanévben  

 
 

DÖK segítő pedagógus 2012. 09. 01-jétől 5 évig: Bársony Ibolya, feladatellátás  

 

meghosszabbítva 2017.09-01 – 2018.08.31-ig 

 

Szeptember: 

- tisztségviselők megválasztása 

- a diákönkormányzati ülések rendjének megbeszélése 

- ÖKO- iskola munkaterv megbeszélése 

 

Október: 

- az iskola éves programtervének, és a hozzá kapcsolódó diákönkormányzati feladatok 

megbeszélése 

- az iskolaprogram, munkatervek ismertetése, megvitatása 

- papírgyűjtés 

 

November: 

- a diákjogok, illetve kötelességek megbeszélés 

- délutáni diákprogramok szervezése 

- a tanulmányi eredmények – eredménytelenségek elemzése 

 

December: 

- a Mikulás és a karácsonyi ünnepély szervezésének segítése 

- bolhapiac szervezése az alsó tagozatnak 

 

Január: 

- a félévi iskolagyűlés előkészítése 

- a félév folyamán végzett DÖK- munka értékelése 

 

Február: 

- a farsang megszervezése és lebonyolítása  

- országos diákparlament munkájának megbeszélése 

 

Március: 

      - a farsang értékelése 

- a tanulmányi versenyek szervezésének segítése 

- bolhapiac szervezése az alsó tagozatnak 
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Április: 

- a szabadidős tevékenységről való beszélgetés, értékelés 

-  papírgyűjtés 

 

Május: 

- ÖKO- nap, madarak, fák napi rendezvény segítése 

- a tanév folyamán végzett tanulmányi munka értékelése 

 

Június: 

- az év végi iskolagyűlés előkészítése 

- a tanévben végzett DÖK- munka értékelése 

 

12. számú melléklet 

 

 

Csengetési rend 
(házirendben is megtalálható) 

 

 

Tanórák: 

A csengetés automatikus. Áramszünet esetén a pedagógus méri a tanóra hosszát a termekben elhelyezett 

órák alapján. 

 

 

Tanórák 

  

 

Becsengetés  

 

Kicsengetés 

 

Szünet időtartama 

Jelző  7,30   

Jelző 7,45   

1. 8,00 8,45 15 

2. 9,00 9,45 15 

3. 10,00 10,45 10 

4. 10,55 11,40 10 

5. 11,50 12,35 10 

6. 12,45 13,30  

 

A 0. óra 7.00-7.45-ig tart, a 7. óra 14.00-14.45-ig tart, csengetés nincs. 

 

 

Tűzriadó: 

A tűzvédelmi szabályzatban rögzítettek szerint. Tűzriadó esetén 5 rövid csengetés egymás után. 

 

13. számú melléklet  

A felvételi eljárás rendje a 2017-2018-as tanévben 

2. melléklet a 14/2016. (VI. 24.) EMMI rendelethez 

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő 

felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018 –as tanévben 

A középfokú felvételi eljárás a 2017/2018. tanévben 

sorszám határidő feladat 

1. 2017.09.11. 
Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 

Tehetséggondozó Programjába, az Arany János Kollégiumi Programjába, 
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valamint az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történő 

jelentkezésről. 

2. 2017.09.30. 
A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú 

iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

3. 2017.10.20. 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs 

rendszerében – Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – 

meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét 

tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

4. 2017.10.20. 
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk 

honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

5. 2017.10.31. 
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás 

rendjéről 

6. 2017.11.15. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi 

vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára 

központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények jegyzékét. 

7. 2017.12.08. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a 

központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János 

Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a 

pályázatban megjelölt - intézménybe. 

8. 2017.12.12. Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása. 

9. 2017.12.13.  

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig 

jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a 

központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-

igényüket. 

10. 2018.01.19. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények 

megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. 

11. 2018.01.20. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

12. 
2018.01.20. 

10:00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban. 

13. 
2018.01.20. 

10:00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János 

Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú 

intézményekben. 

14. 
2018.01.25. 

14:00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, 

továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó 

Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok 

miatt nem tudtak részt venni 

15. 2018.01.26. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények 

megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett 

tanulókkal. 

16. 2018.02.08. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények a 

Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a 

tanulókat. 

17. 2017.02.09. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a 

programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes 
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értesítésével és az oktatásért felelős minisztérium bevonásával - értesítik az 

érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 

18. 2018.02.19. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 

évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is 

megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a 

Hivatalnak.) 

19. 2018.02.19. 
Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti 

szakgimnáziumokba. 

20. 
2018.02.22.-

03.13. 
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

21. 2018.03.14. 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 

felvételi jegyzékét. 

22. 
2018.03.21-

22. 
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

23. 2018.03.23. 

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban 

beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot 

ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak. 

24. 2018.03.28. 
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek névsorát ABC sorrendben. 

25. 2018.03.28. 

A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a következő 

tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és érről 

tájékoztatja az általános iskolákat. 

26. 2018.04.10. 
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek 

listáját. 

27. 2018.04.13. 
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által 

meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak. 

28. 2018.04.20. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi 

jegyzék). 

29. 2018.04.27. 
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

30. 2018.05.07-18. 
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető 

létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

31. 
2018.05.07-

08.31. 
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

32. 2018.05.18. 
A 2018. 05. 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a 

felvételi kérelmekről. 

33. 2018.06.01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. 

34. 2018.06.18. 

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye szerint illetékes járási 

hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben a köznevelésről 

szóló törvény 14. § (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd 

I. vagy Híd II. programba.  

Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd-I. 

vagy Híd-II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi 

tankötelezettségének teljesítése érdekében. 
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35. 2018.06.21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben. 

36. 
2018.07.25-

08.10  
Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába. 

37. 2018.08.01-31. Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba. 

 

14. számú melléklet 

A 2017– 2018-as tanévben használt tankönyvcsaládok 

az alsó tagozaton: 
1. osztály Mozaik 

Tartós: erkölcstan 

Hit-és erkölcstan: katolikus Ecclesia Szöv., református Református Pedagógiai Intézet 

2. osztály Mozaik 

Tartós: erkölcstan  

Hit-és erkölcstan: katolikus Ecclesia Szöv., református Református Pedagógiai Intézet 

      3. osztály Mozaik 

Tartós: olvasókönyv, ének, erkölcstan 

Hit-és erkölcstan: katolikus Ecclesia Szöv., református Református Pedagógiai Intézet 

      4. osztály Apáczai:magyar, környezet/Mozaik:matematika 

 Tartós: olvasókönyv, környezetismeret, ének, erkölcstan 

 Német: OFI/Nemz.Tudása Angol:Oxford 

  Hit-és erkölcstan: katolikus Ecclesia Szöv., református Református Pedagógiai Intézet         

 

 

A 2017– 2018-as tanévben használt tankönyvcsaládok 

a felső tagozaton: 

Tantárgy 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
magyar nyelv OFI/Nemz. Tudása 

T mf 

OFI/Nemz. Tudása 

T mf 

OFI/Nemz. Tudása 

T mf 

OFI/Nemz. Tudása  

T mf 

magyar irodalom OFI/Apáczai T OFI/Apáczai T OFI/Apáczai T OFI/Apáczai T 

történelem Mozaik T 

mf 

Mozaik T 

 

OFI Kísérleti  T 

mf 

OFI Kísérleti T 

mf 

német/ angol OFI/Nemz. Tudása 

mf 

OFI/Nemz. Tudása  

mf 

OFI/Nemz. Tudása  

mf 

OFI/Nemz. Tudása  

mf 

matematika Műszaki K. T 

 

Műszaki K. T 

 

Műszaki K. T 

 

Műszaki K. T 

gyakorló 

informatika Mozaik T Mozaik T - - 

természetismeret Mozaik T mf OFI/Apáczai T mf - - 

fizika - - Mozaik K. T OFI Kísérleti T 

mf  

biológia - - OFI/Nemz.Tudása 

T  

mf 

OFI/Nemz.Tudása 

T  

mf 

kémia - - OFI/Nemz.Tudása 

T 

mf 

OFI/Nemz. Tudása 

T 

 

földrajz - - OFI/Apáczai T mf OFI/Apáczai T mf 

ének-zene OFI/Apáczai T OFI/Apáczai T OFI/Apáczai T OFI/Apáczai T 

rajz-

művészettörténet 

- - - - 

technika OFI/Apáczai T OFI/Apáczai T - - 

testnevelés - - - - 

médiaismeret - - - - 

egészségtan - - - - 

hon-és népismeret OFI/Nemz. Tudása 

T 

- - - 

erkölcstan OFI T  OFI T  OFI T OFI T 

hit-és erkölcstan Szent István Szent István Szent István Szent István 
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katolikus Társulat 

Apostoli Szentszék 

Kk. 

Társulat 

Apostoli Szentszék 

Kk. 

Társulat 

Apostoli Szentszék 

Kk. 

Társulat 

Apostoli Szentszék 

Kk. 

hit-és erkölcstan 

református 

Református  

Pedagógiai Intézet 

Református  

Pedagógiai Intézet 

Református  

Pedagógiai Intézet 

Református  

Pedagógiai Intézet 

 
T= Tartós tankönyv (csak a tankönyv, a munkafüzet nem) 

mf= munkafüzet is van ahhoz a tantárgyhoz 

 

 

 

A tankönyvrendelés menetrendje: 

március: KELLO megnyitja a tankönyvrendelési felületet (tankonyvrendeles.kello.hu) az intézményi-, 

valamint a tanulói adatok áttöltésére és rögzítésére. KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési 

felületre. 

április 1-30.: tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása, fenntartói 

jóváhagyás. 

május 15. – június 30.: tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket, fiktív diákok nevesítése, 

fenntartói jóváhagyás. 

augusztus: KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt tankönyveket. 

augusztus 21. – szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka, fenntartói jóváhagyás. 

szeptember - március: évközi rendelés a tankönyvrendelési felületen. 

 

 

 

        Föcsök Attiláné tankönyvfelelős 
15. számú melléklet 

Szülők Közössége Választmányának munkaterve a 2017-2018-as tanévre 

Szeptemberi SZKV értekezlet: 

- alakuló ülés, vezetőségi tagok megválasztása. 

- őszi papírgyűjtés megbeszélése 

- jótékonysági bál előkészítése 

Októberi SZKV értekezlet: 

- őszi papírgyűjtés: Október 10-11.  

- őszi papírgyűjtés értékelése 

- Márton-napi jótékonysági bál előkészítése 

Novemberi SZKV értekezlet: 

- a bál: November 25.  

- a bál értékelése 

- Mikulás ünnepségen való részvétel megbeszélése 

- Karácsonyi ünnepély, tanulók ajándékozásának megbeszélése 
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Decemberi program: 

- Mikulás ünnepély  

- Karácsonyi ünnepélyen való részvétel 

Januári SZKV értekezlet: 

- az iskolai farsang lebonyolításában való segítség megbeszélése 

Februári program: 

- alsós és felsős farsang lebonyolításában való segítség 

 

 

Márciusi SZKV értekezlet: 

- a tavaszi papírgyűjtés megszervezése 

 

Áprilisi program: 

- tavaszi papírgyűjtés lebonyolítás, étékelése 

- gyermeknapi tervek megbeszélése 

 

Május: 

- gyermek-, pedagógus-nap előkészítése 

- május vége, gyermeknap 

Június: 

- pedagógusnap lebonyolítása 

- ballagás 

- tanévzáró 

Egyéb tervek: 

- éves szinten segítségnyújtás az iskolai tevékenységekben a havi Iskolai program alapján 

 

Szentkirályi Tímea SZKV elnök 

16. számú melléklet 

 

Együttműködés a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskolával a 2017 – 2018-as tanévben      

 
     
Ebben a tanévben az 1.a osztály néptánc-tagozatos osztályként indul és a 4. évfolyamig ez kötelező a 

tanulóknak. A heti 5 testnevelés órából 2 óra néptáncóra. 

 

Iskolánkban a tizennegyedik tanévét kezdi a Siófoki Művészeti Iskola kihelyezett néptánc tagozata  

CSUTRI CSAPAT néven 11 fővel Szigeti Angéla és Papp Károly művészeti vezetők irányításával.  

Idén az órák hétfőn és szerdán 17,00– 18,30-ig a Siófoki Beszédes József Általános Iskolában lesznek. 

  

Néptáncos névsor (11 fő): 

 

Farkas Réka Sára 3.a   

Plézer János Máté 3.a  

Molnár Márton 3.b  

Szigeti Szonja 3.b 

Hoffer Noémi 4.o.    

      

 

Nimsz Anna 4.o.     

Gulyás Gitta 4.o.        
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Kazda Zente István 4.o.   

Nagy Kitti 4.o.   

Sámson Cintia 4.o.  

Plézer Panna Zselyke 5.a 

  



 

Siófokra jár 6 fő: Tiglmann Krisztina 5.a, Talabér Csenge 5.a, Kiss Dominik 6.b, Molnár Zsófia 

6.b, Sebesi Vivien 7.o., Kapitány Katinka 3.a 

 

Ebben a tanévben 17 növendékkel a tizenkettedik tanévét kezdi a Siófoki Művészeti Iskola 

kihelyezett zenei tagozata. Tanulóink szolfézsra és hangszeres órákra B.szabadiba és Siófokra is 

járnak. 

 

Bati Zoltán   1 szolfézscsoportot vezet B.szabadiban 

Nagyné Bilák Karolina zongorát tanít B.szabadiban és Siófokon 

Meringer Janka          furulyát és fuvolát oktat B. szabadiban   

Szakács Ádám  hegedűt tanít Siófokon 

 

 

Zeneiskolás növendékek:  

 

1. 2.o. Kotterisch Timon – zongora 

2. 2.o.  Márvány Anna Zsófia – furulya   

3. 3.a Földesi István Benedek – furulya  

4. 3.a  Kapitány Katinka – furulya  

5. 4.o. Homoki Levente – zongora 

6. 4.o. Antal Rebeka – fuvola 

7. 4.o. Gyurkovics-Bencze Péter – furulya  

8. 4.o. Kazda Zente István – hegedű Siófokon 

9. 4.o. Gasparics Zalán – furulya 

10. 4.o. Lénárt Bálint – zongora 

11. 4.o. Harmath Kornél Csongor – zongora    

12. 5.a Szkopincev Mária – zongora  

13. 5.a Végh Benedek – furulya  

14. 5.b Csajtai Panna Dzsesszika – zongora  

15. 5.b Tóth Lili – furulya 

16. 5.b Szabó Máté – furulya 

17. 7.o.  Körmendy Balázs – zongora Siófok  

 

 

 

Összesítve:  

  

Szolfézs 16 fő B.szabadi és 1 fő Siófok 

Zongora   6 fő B.szabadi és 1 fő Siófok 

Furulya   8 fő  

Fuvola    1 fő 

Hegedű   1 fő Siófok 

   

 

A hangszeres órák kedden és csütörtökön egyénileg, külön beosztás szerint. 

 

 

Szolfézs órák szerdán 13.00 – 14.00  

 

 

     1. 2.o. Kotterisch Timon – zongora 

     2. 2.o.  Márvány Anna Zsófia – furulya   

     3. 3.a Földesi István Benedek – furulya  

     4. 3.a  Kapitány Katinka – furulya  

 

 

Szolfézs órák szerdán 14.00 – 15.00  
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1. 4.o. Homoki Levente – zongora 

2. 4.o. Antal Rebeka – fuvola 

3. 4.o. Gyurkovics-Bencze Péter – furulya  

4. 4.o. Kazda Zente István – hegedű Siófokon 

5. 4.o. Gasparics Zalán – furulya 

6. 4.o. Lénárt Bálint – zongora 

7. 4.o. Harmath Kornél Csongor – zongora    

8. 5.a Szkopincev Mária – zongora  

9. 5.a Végh Benedek – furulya  

10. 5.b Csajtai Panna Dzsesszika – zongora  

11. 5.b Tóth Lili – furulya 

12. 5.b Szabó Máté – furulya 

 

17. sz. melléklet 

 

Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola  

Egészségügyi munkaterv a 2017/2018-as tanévre 

 

 

Iskolaorvos: Dr. Makayné Dr. Horváth Zsuzsanna  

Helyettes védőnő: Pappné Kiss Zsuzsanna 

 

Szeptember: 

Törzslapok rendezése, ki-és bekérése 

Tisztasági vizsgálat (alsó és felső tagozat) 

Szülők értesítése az iskolában folyó vizsgálatokról és oltásokról 

MMR oltás előkészítése és lebonyolítása 6. osztályban 

Hepatitis B I. oltás előkészítése és lebonyolítása 7. osztályban 

1. osztályos tanulók oltásainak ellenőrzése 

HPV oltással kapcsolatos szülői nyilatkozatok bekérése 

 

Október: 

Di-Te oltás előkészítése, lebonyolítása 6. osztályban 

HPV nem kötelező oltás előkészítése, lebonyolítása 7. osztályos lányok körében 

Védőnői szűrővizsgálat 6. osztályban 

 

November: 

Fogászati szűrés (fogorvossal egyeztetett időpontban) 

Szűrővizsgálat 8. osztályban 

Szűrővizsgálat 4. osztályban 

 

December: 

Szűrővizsgálat 2. osztályban 

 

Január: 

Tisztasági vizsgálat (alsó-felső tagozat) 

 

Február: 

Pótszűrővizsgálatok 

 

Március: 

Hepatitis B II. oltás előkészítése, lebonyolítása (7. osztály) 

 

Április: 
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HPV ismétlő oltás előkészítése, lebonyolítása a 7. osztályos lányok körében 

Tisztasági vizsgálat (alsó és felső tagozat) 

 

Május:  

Hiányzó szűrések elvégzése, leletek begyűjtése 

 

Június: 

Az elvégzett munka értékelése, összegzése 

 

Az iskolában a kötelező oltások és szűrővizsgálatok az iskolaorvos, a védőnő és az iskola által 

közösen meghatározott napokon, egyeztetett időpontokban, az osztályfőnök által készített 

csoportbeosztás alapján történnek. 

 

Vélemény, javaslat: 

 

 

Igazgató      Iskola orvos 

    Tisztelettel: 

 

Balatonvilágos, 2017. 08.24.    Pappné Kiss Zsuzsanna, védőnő 

 

 

 

18. számú melléklet 

 

Nyári napközi tervezése a 2017-2018-as tanév végére 

Tervezett időpont: 2017. július 2. (hétfő) – augusztus 3-ig 
 

 

1. Igények felmérése, szülői nyilatkozatok kitöltése májusban 

 

 

 

2. A felmérés értékelése után a szülők tájékoztatása a nyári napközi indulásáról  

 

 

 

3. A tavalyi tapasztalatok figyelembe vételével a Napirend és az Igazolás elkészítése, 

elküldése a  

   szülőknek 

 

 

4. A pedagógusok ügyeleti beosztása 

 

 

 

5. Tárgyi feltételek biztosítása 

- helyiségek 

- berendezési tárgyak (szőnyegek, padok, székek, hűtő…) 

- játékok, könyvek, rajzlapok… 

- poharak, vödrök, szalvéta 

- sporteszközök 

- mentőláda 

- kerékpárok elhelyezése 
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6. Étkezési nyilvántartás és befizetés megbeszélése az élelmezésvezetővel 

 

 

 

7. Nyitás, zárás, kulcsok, takarítás 

 

 

 

8. Napközis napló megnyitása, vezetése és lezárása – igazgatóhelyettes, pedagógusok 

 

 

 

                Tóthné Varga Krisztina 

napközis, egész napos iskolai 

munkaközösség vezető 

 

 

 

19. számú melléklet 

 

Állandó ünnepélyek, rendezvények tervezett időpontja a 2017-2018-as tanévben 

 

Az alkalomszerű rendezvények (pl. évfordulókhoz kötött) megjelennek a havi programokban 

Az iskolai ünnepeken az 1-8. évfolyam valamennyi diákja részt vesz. 

A programok pontos időpontját a havi programokban adjuk meg. 

 

 

Dátum Megnevezés részt 

vevők 

Felelős osztály Felelős 

pedagógus 

2017.08.31.  

 (csütörtök) 17 óra 

Tanévnyitó ünnepély 1-8. évf. 3. évf. Tóthné, Nádainé, 

Fodor J., Daku E. 

 

2017.10.04. 

(szerda) 17 óra 

Pályaválasztási szülői értekezlet 

a középiskolák részvételével 7.8. 

osztályos szülőknek és 

tanulóknak 

7.8.évf. 7.8. évf. Igazgató, 

Bogdánné  

ofők 

2017.10.06. 

(péntek) 10 óra 

Október 6. – megemlékezés az 

aulában 

Koszorúzás a Batthyány-

szobornál 

2-8. évf. 7.o. Föcsökné 

2017.okt. 9-13. 

 

Határtalanul pályázat keretében 

tanulmányút Erdélybe 

7.o. (20 fő)  Igazgató,  

Kovács D. 

2017.10. 20. 

(péntek) 9 óra 

Október 23. – megemlékezés az 

aulában 

2-8. évf. 8. évf. Szabó Zs., 

Meszlényi G. 

2017. 10. 20. 

17 óra 

Október 23. Községi ünnepély 

(1.) a Művelődési Házban  

Koszorúzás a temetőkertben 

község 

lakói 

8. évf. Szabó Zs., 

Meszlényi G. 

2017.10. 25. 

Rendhagyó 

programmal 

kiegészített tanítási 

nap 

Egészségnap 1. TÁMOP-3.1.4-

12/2-2012-0677. sz. pályázat 

fenntartási időszak (2020-ig) 

1-4. évf. 1-4.o. 

 

Megyeri N. 

 

 

2017.10. 27. 

Rendhagyó 

programmal 

kiegészített tanítási 

Egészségnap 1. TÁMOP-3.1.4-

12/2-2012-0677. sz. pályázat 

fenntartási időszak (2020-ig) 

5-8. évf. 5-8. évf.  

felsős team, of. 
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nap 

     

2017.11.16.  

8-11 óra 

 

Nyílt nap az 1. osztályban az 

óvónőknek  

1. évf. 1. évf. Batizné, 

Kisignáczné, 

Formódiné, 

Megyeri N., alsós 

mk. 

2017. 11. 13. 

(hétfő) 10 óra 

 Magyar Nyelv Napja 2-8. évf. 6. évf. Kovács D., 

Bársony I. 

2017.11.14.  

1-4. tanóra 

Nyílt nap szülőknek 2-3. évf. 2-3. évf. tanítók 

2017.11.21. 

1-5. tanóra 

Nyílt nap szülőknek 4-8. évf. 4-8. évf. szaktanárok 

2017.11.24. 

 

Pályaorientációs nap 1-8. évf. 1-4. évf. 

5-8. évf. 

Lékáné 

osztfők. 

2017.11.25. 

 

SZKV bál    

2017. dec. 

4.11.18.21. 

Adventi – gyertyagyújtások az 

aulában 

1-8. évf. 5-8. évf. osztályfőnökök 

2017.12.06. 

(szerda) 14 óra 

Mikulás délután (alsó: Műv. ház, 

felső: osztálykeretben) 

1-8. évf. 1-8. évf.  munkaközösségek 

osztályfőnökök 

2017.12.08. 

(péntek) 14-15,30 

Bolhapiac  3-8. évf. DÖK Bársony I. 

2017.12.10. 

(vasárnap) 17 óra 

Községi ünnepély (2.): adventi 

gyertyagyújtás a művelődési ház 

előtt 

 

érdeklődők 5. évf., Ravasz I.,  

Ruppert E. 

 

2017.12.13.  

 

Karácsonyi koncert a művészeti 

iskolások részvételével 

érdeklődők zeneiskolások Szabó Zs. 

2017.12. 20. 18 óra Karácsonyi műsor a 4. 

évfolyamosok szüleinek 

4.o. 4.o. Verhásné, 

Lelkesné 

2017.12. 21. 10 óra Karácsonyi ünnepély 1-8. évf. 4.o. Verhásné, 

Lelkesné 

2018.01. 26.  8 óra Iskolagyűlés 1-8. évf. DÖK Ig., igh.,  

Bársony I. 

2018.02. Alsós farsang 

TÁMOP Jó gyakorlat fenntartás 

1-4. évf.  Lelkesné 

 

2018.02. Felsős farsang du. 14-18,30 

 

5-8. évf. DÖK Bársony I., 

osztályfőnökök 

2018.02. 23. 

(péntek) 10 óra 

Kommunista diktatúrák 

áldozatainak emléknapja 

4-8. évf.  Bársony I. 

Ruppert E. 

2018. márc. 5-9. 

 

Pénzügyi és vállalkozói témahét 

 

5-8. évf  Ravasz I. 

2018.03.14. 

(szerda)  

10 órától 

Március 15. 

Koszorúzás a Kossuth-szobornál   

1-8. évf. 6. évf. Kovács D., 

Bársony I. 

     

2018.03.23. 

(péntek) 13.30-

15.30 óra 

Iskola bemutató leendő 1. 

osztályosoknak és szüleiknek 

1-8. évf. 1. évf. Alsós mk. 

2018.04.16. (hétfő) 

10 óra 

A holokauszt áldozatainak 

emléknapja 

5-8. évf.  Bársony I., 

Ruppert E. 

2018. 05.02-11. Anyák napi műsorok 1-8. évf. 1-8. évf. osztályfőnökök 

2018.04.23-27. 

 

A fenntarthatósági témahét 

 

1-4. évf. 

5-8. évf. 

1-4. évf. 

5-8. évf. 

Daku E. 

Kisignáczné, 
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2018.04.27. 

Rendhagyó 

programmal 

kiegészített tanítási 

nap 

zárónapja: ÖKONAP, Madarak 

és fák 

napja és környezetvédelmi 

vetélkedő                        

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0677. 

sz. 

pályázat fenntartási időszak 

(2020-ig) 

TÁMOP Jó gyakorlat fenntartás 

 

Somogyi T., 

Faragó K., 

ofők 

2018.05.25.(péntek) 

Rendhagyó 

programmal 

kiegészített tanítási 

nap 

Tanulmányi kirándulások 

(felsősök) 

1-8. évf.  osztályfőnökök 

2018.06.04. (hétfő) 

17 óra 

Községi ünnepély (3.): Nemzeti 

Összetartozás Napja – 

megemlékezés az aulában, 

koszorúzás a Trianoni-

emlékműnél 

4-8. évf. 1-8. évf. Lékáné 

2018.06.14. 

(szerda) Rendhagyó 

programmal 

kiegészített tanítási 

nap 

„Kincsünk az egészség, kincsünk 

a biztonság”egészségnap 2.  

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0677. 

sz. pályázat fenntartási időszak 

(2020-ig)  

1-4. évf.  Megyeri N. 

 

felsős team, of. 

2018.06. 15. 

(péntek) 

8 óra 

Iskolagyűlés 1-8. évf. DÖK Ig., igh.,  

Bársony I. 

2018.06.15. 

(péntek) 9 óra 

Kisballagás 1-6. évf. 7-8. évf. Föcsökné 

Szabó Zs., 

Meszlényi G., 

 

2018.06. 15. 

(péntek) 

Sportnap TÁMOP-3.1.4-12/2-

2012-0677. sz. pályázat 

fenntartási időszak (2020-ig) (5. 

tanítás nélküli munkanap) DÖK 

nap 

1-8. évf. 1-4. évf. 

5-8. évf.  

 

Lelkesné, 

Meszlényi G., 

Drimmer L. 

2018.06.16. 

(szombat) 9 óra 

Ballagás  7-8. évf. 7-8. évf. Föcsökné 

Szabó Zs., 

Meszlényi G., 

2018. 06. 20. 

(szerda) 17 óra 

Tanévzáró ünnepély 1-8. évf. 5. évf. Ravasz I.,  

Ruppert E. 

 

2018.06.25. 

(hétfő) 17 óra 

 

Művészeti iskolások tanévzáró 

ünnepélye 

művészeti 

iskolások 

  

 

20. számú melléklet 

 
Könyvtári munkaterv 

a   2017-2018-as tanévre 

 

„Csak eszednek és lelkednek olvasás útján nyert kincse jelenti az igazi gazdagságot, mert ez 

nem vész el és nem hagy el soha.” 

              Leonardo da Vinci 
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Célok: 

 

 - a könyvtáros hozzásegítse iskolánk tanulóit, hogy elsajátítsák az önálló ismeretszerzés 

képességét 

 - képesek legyenek a szerzett információk gyakorlati életben való megfelelő alkalmazására 

 - a könyvtáros segítse a tanulók eligazodását az információk sokaságában 

 - iskolánk minden tanulója részt vegyen az olvasáskultúra fejlesztését célzó 

foglalkozásokon 

 - gyermekek érdeklődésének felkeltése a könyvek iránt, melyek az információ-szerzés 

   a tanulás, a szórakozás, a játék, a szabadidő tartalmas eltöltésének eszközei 

 - megtanulják a tanulók a könyv- és könyvtárhasználat alapvető szabályait 

- a gyerekek érdeklődésének felkeltése az életkoruknak megfelelő klasszikus és 

   kortárs irodalmi  alkotások iránt 

 - hozzájárulni a magyar kultúra, a nyelv és a hagyományok megőrzéséhez, közkinccsé 

tételéhez 

- szeretnénk, hogy egyre több tanulónk éljen a könyvtár által nyújtott lehetőségekkel, 

vegyen  

   kézbe könyveket információszerzés és szórakozás céljából, szokásukká váljon a 

rendszeres  

   olvasás 

 

Feladatok: 

 

 

1. Az olvasási készség fejlesztéséhez való hozzájárulás könyvtári eszközökkel 

(pl.: könyvajánlások, szépolvasó verseny…) 

2. A tanulók viselkedéskultúrájának fejlesztése a könyvtári órákon, foglalkozásokon 

3. A tehetséges és a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésének hatékonyabbá tétele a 

könyvtár eszközeivel. (pl.: vetélkedők, könyvtárhasználati órák, beszélgetés, közös 

tevékenykedtetés… 

 

A tankönyvellátással kapcsolatos feladatok: 

 

  A tartós tankönyvellátás előkészítő munkái: 

 

  - egyeztetés a tankönyvfelelőssel a tankönyvrendelés összeállításánál 

  - adminisztráció, névsorok, nyilatkozatok elkészítése 

  - tartós tankönyvek beszerzése, bevételezése, kölcsönzése 

    (részletesen lsd. A tartós tankönyvek kezelési szabályzata) 

 

Általános feladatok: 

 

 - a könyvtári statisztika határidőre történő elkészítése (október, január) 

 - beszámoló készítése a könyvtári munkáról 

 - állományrendezés, állományellenőrzés 

 - az elavult, elrongálódott kötetek törlése az állományból, törlési jegyzék készítése  

 - az új dokumentumok feldolgozása, kölcsönzés 

- munkanapló, beiratkozási napló, egyedi leltárkönyvek és a csoportos leltárkönyv 

vezetése, 

  tartós tankönyvi állomány kezelése, folyóiratok megrendelése 

 - szakmai továbbképzéseken, értekezleteken való részvétel 

 - ünnepélyek, évfordulók, kiállítások rendezésének segítése dekorációval, szöveges 

anyaggal 

 - iskolai tanulmányi versenyek rendezésének segítése (pl.: alsós szépolvasó-verseny) 

 - kapcsolattartás és együttműködés a KSZR rendszeren belül a Kaposvári Megyei és 

   Városi Könyvtárral és a Balatonszabadi ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Házával 
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           - könyvtárosként részt veszek a tanügyi dokumentumok átdolgozásában a könyvtárat  

   érintő kérdésekben 

 - segítségnyújtás a kollégáknak a szakirodalom biztosításával (lehetőség szerint) 

 - a kompetencia alapú oktatás elemeinek alkalmazása a könyv- és könyvtárhasználati 

órákon 

 - a könyvtárhasználati órák valamennyi évfolyam osztályai számára, a könyv- és  

   könyvtárhasználati tanmenetben rögzítettek szerint kerülnek megtartásra a szaktanárral 

egyeztetve 

 - folyamatos önképzés, továbbképzés a könyvtári szakirodalomban való tájékozódás 

  

A tanév kiemelt könyvtári feladatai: 

 

1. A könyv- és könyvtárhasználat tanítása 

(lsd. Könyv- és könyvtárhasználat tanmenet 1-8. osztály) 

2. A kölcsönzők számának folyamatos emelése. 

3. Az elavult kötetek folyamatos selejtezése. 

 

     

A könyvtár nyitva tartása: H – P 8-16 óráig 

 

                                         

                                                                                                                                                                                                   

Bertáné Várai Ildikó 

       könyvtáros 

 

21. számú melléklet  

Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola 2017-2018-as tanévben tervezett 

Diákolimpiai versenyei 
 

SPORTÁG I.KCS II.KCS III.KCS IV. KCS 

 FIÚ LÁNY FIÚ LÁNY FIÚ LÁNY FIÚ LÁNY 

Atlétika 

többpróba 

bajnokság 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Atlétika egyéni 

bajnokság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Ügyességi és 

váltófutó 

csapatbajnokság 

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Mezei 

futóbajnokság 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Kézilabda  

„A” kategória 

      

X 

  

X 

Teremlabdarúgás 

Futsal 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

KCS= korcsoport 

 

 

 

22. számú melléklet      
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TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0677 még megvalósításra váró feladatai 2017-2018-as tanévben 

2015. szeptember 30. záró dátum 

2020-ig a fenntartási szakaszban meg kell tartani 

a következő programokat minden tanévben  

 jó gyakorlat alkalmazása 1-8. évf. folyamatosan  

egészségnapok 2 db 

alsós 2017. október 25., felsős 2017. 

október 27. és mindenkinek 2018. 

június 14. 

Ökonap 1 db 2018. április 27. 

Sportnap 1 db 2018. június 15. 

német nyelvi vetélkedő 1 db 2017. ősz vagy 2018. tavasz 

úszásoktatás 18-18 alkalom 3.4. évfolyam (HPP-be 

beépítve) 

2017. szeptember 25-től a 3. évfolyam  

2017. szeptember 28-tól a 4. osztály  

Közlekedjünk biztonságosan (Pindur-Pandúr  

KI MIT TUD országos vetélkedő) 2018. május vége 

Tanulóknak pszichológiai foglalkozások 2 

témakörben: mentálhigiénés (konfliktuskezelés), 

illetve családi életre nevelés, 12 alkalom felsősöknek 2018. február-április 

ÖKO-tábor  2018 nyara 

 

23. sz. melléklet 

MÉRÉSEK a 2017-2018-as tanévben 

 

osztály/ 

évfolyam 

mérés megnevezése időpontja felmérés 

vezetője 

felmérés 

felügyelője 

megjegyzés 

1. osztály 

(minden 

tanuló) 

Diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló 

rendszer alkalmazása 

2017.10.13-ig 

szűrés; 

2017.10. 27-ig OH 

jelentés; 

2017.12.0-jéig 

vizsgálat; 

tanítók 

 

Szabó 

Zsuzsa 

 

1. osztály év végi házi 

kompetenciamérés 

matematikából 

2018.05.22-24. 

között 

tanítók   

1. osztály év végi házi 

kompetenciamérés 

szövegértésből és 

hangos olvasásból 

2018.05.22-24. 

között 

tanítók   

2. osztály év végi házi 

kompetenciamérés 

matematikából 

2018.05.24. tanítók   

2. osztály év végi házi 

kompetenciamérés 

szövegértésből és 

hangos olvasásból 

2018.05.22. tanítók   

3. évfolyam év eleji 

minimummérés 

matematikából és 

szövegértésből 

2018.10.12. tanítók   

3. évfolyam év végi házi 

kompetenciamérés 

szövegértésből és 

olvasásból 

2018.05.22. tanítók   

3. évfolyam év végi házi 

kompetenciamérés 

2018.05.24. tanítók   
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matematikából 

4. évfolyam év végi házi 

kompetenciamérés 

matematikából 

2018.05.24. tanítók   

4. évfolyam év végi házi 

kompetenciamérés 

szövegértésből és 

olvasásból 

2018.05.22. tanítók   

5. osztály év eleji 

minimummérés 

matematikából és 

szövegértésből 

2018.10.12. szaktanárok   

5. osztály  év végi házi 

kompetenciamérés 

szövegértésből és 

olvasásból 

2018.05.23. szaktanárok   

5. osztály év végi házi 

kompetenciamérés 

matematikából 

2018.05.23. szaktanárok   

6. évfolyam központi 

kompetenciamérés 

szövegértésből és 

matematikából 

2018.05.23. szaktanárok Szabó 

Zsuzsa 

 

6. évfolyam központi nyelvi  

kompetenciamérés 

németből, angolból 

2018.05.16. szaktanárok Szabó 

Zsuzsa 

 

7. osztály év végi házi 

kompetenciamérés 

matematikából 

2018.05.23. szaktanárok   

7. osztály év végi házi 

kompetenciamérés 

szövegértésből és 

olvasásból 

2018.05.23. szaktanárok   

8. osztály központi 

kompetenciamérés 

matematikából és 

szövegértésből 

2018.05.23. szaktanárok Szabó 

Zsuzsa 

 

8. osztály központi nyelvi  

kompetenciamérés 

németből 

2018.05.16. szaktanárok Szabó 

Zsuzsa 

 

5-6-7-

8.évfolyam 

NETFITT mérés 2018.01.09-től 

2018.04. 27. 

Feltöltés: 

2018.06.01-jéig 

testnevelők   

 

A mérések eljárásrendje: 

- A központi kompetenciamérések a szokásos módon, a központi előírások szerint történik. 

A méréshez (matematika, szövegértés, nyelvi mérés) szükséges adatokat az érintett 

nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2017. november 24-ig, az elvégzett iskolai 

vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2018. június 15-ig küldik meg, a Hivatal által 

meghatározott módon. 

 

- Az iskola igazgatója azonosítja az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit 

és intézményi intézkedési tervben határozza meg az intézményi pedagógiai munka 

eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az elemzést is 
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tartalmazó intézményi intézkedési tervet az igazgató 2018. június 1-jéig készíti el, majd a 

nevelőtestület véleményének figyelembevételével 2018. június 30-ig véglegesíti és 

megküldi a fenntartójának. 

 

- A házi kompetenciamérésekhez feladatbankot kell használni. A tantárgyat tanító 

pedagógusok a feladatbankból bármikor gyakorló feladatokat használhatnak a 

felkészüléshez. A munkaközösség vezetők és az igazgató helyettesek választanak a 

feladatbankból a tanulók számára ismeretlen feladatsort. A felmérést nem felügyelheti a 

tantárgyat tanító pedagógus.  A javítást a tantárgyat tanító pedagógus végzi, elemzi az 

eredményeket feladattípusonként, a jelentést 2 héttel a mérés után leadja Szabó Zsuzsinak. 

Amennyiben az eredmények indokolják, fejlesztési tervet dolgoz ki az adott tanulóra. A 

gyakoroltatáshoz igénybe veheti a pedagógiai asszisztenst, illetve saját hatáskörben 

differenciálhat, felzárkóztathat. A felzárkóztatásban részt vevő tanulók teljesítményét 

kontroll ellenőrzéssel kell figyelni. A kontroll ellenőrzés a következő tanév október 30-ig 

kell, hogy megtörténjen. A fejlesztés folyamatáról kimutatást kell készíteni (mikor, hány 

órában, ki foglalkozott a tanulóval), fel kell tüntetni az első mérés és a kontroll mérés 

eredményeit is. 

 

Szabó Zsuzsanna, igh. 

 

24. számú melléklet 

 

A tanórák vezetői ellenőrzése, értékelése, illetve egyéb óralátogatások a 2017-2018-as 

tanévben 
 

1. Az intézményben a tanórák védelme minden tevékenység elé helyezendő. Minden 

gyermeknek joga van a tanuláshoz, elegendő időkeretben. 

2. Tanórát csak igazgatói engedéllyel lehet látogatni, arról feljegyzést, hanganyagot, fotót, 

videót kizárólag a szülőtől előzetesen bekért engedéllyel, illetve az igazgató engedélyével 

(a felvétel felhasználásának célját meg kell nevezni) lehet készíteni. 

3. Fentiek figyelembe vételével tanórát látogathatnak a szülők nyílt napokon (ilyenkor az 

igazgató engedélyét külön nem kell kikérni). Ha a szülő egyéni látogatást kíván tenni, úgy 

szükséges az engedélyek kérése. 

4. Tanórát látogathatnak a pedagógusok (hospitálás), számukra csak bejelentési kötelezettség 

van. 

5. Tanórát kell látogatnia, ezekről szakszerű elemzést kell készítenie az alábbi beosztásban 

dolgozóknak: 

 igazgató: a tanév folyamán 1-3 óra/ fő  

 igazgatóhelyettesek: 1-2 óra/fő 

 munkaközösség vezetők: 1-2 óra/ fő 

 gyakornokok 2 óra/hét 

 belépő kolléga 1óra/hét 

 kollégák 1 óra/hónap 

 BECS tagok, illetve az általuk felkért kollégák: 1-2 óra/ fő (a tanévre 

kijelölt kollégák körében) 

6. A tanórák látogatásának céljai: 

 a tanítás hatékonyságának növelése 

 a tanulók eredményességének javítása 

 a pedagógus eredményességének fokozása 

7. Az óralátogatások rendje: 

 Minden pedagógusnak minimum 3 tanóráját látogatják meg. 

 A látogatások előtt minimum 2-3 nappal szólni kell az adott kollégának, 

hogy fel tudjon készülni.  

 A látogatott órákon 1 db kompetencia feladatot fel kell dolgozni, az adott 

témakörhöz kapcsolódóan, ehhez feladatbank áll rendelkezésre.  

 A meglátogatott óra előtt le kell adni az óravázlatot.  
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 Az óravázlatot a pedagógus minősítéséről szóló útmutató alapján kell 

elkészíteni.  

 Az óra megbeszélésre az adott osztály, adott tantárgyából a tanév folyamán 

írt témazáró dolgozatok eredményeit, illetve azok kiértékelését is be kell 

hozni. 

 Minden témazáró esetében 1 db kompetenciamérésre alkalmas feladatot kell 

megoldatni, ezek eredményéről külön kimutatást, értékelést kell készíteni.  

 Az óra megbeszélésének, értékelésének az adott napon, de legkésőbb 2 

napon belül meg kell történni.  

 A megbeszélésen részt vesz a látogató, a látogatott pedagógus és (ha a 

pedagógus kéri) az a kolléga, aki ismeri a pedagógus munkáját. 

 A megbeszélésről jegyzőkönyv készül. 

 Amennyiben több látogatott óra alapján szükséges, a pedagógus fejlődési 

tervet készít órái szakszerűbb vezetése érdekében. A BECS tagokkal és az 

igazgatóval megbeszélve szaktanácsadó igénybevétele is lehetséges. 

 A megbeszélésen született megállapodásokat, illetve a fejlődési tervben 

kitűzött feladatok elvégzését kontrollellenőrzéssel szükséges vizsgálni. 

 

25. számú melléklet 

 

SZAKMAI/ TÖBBLETKÖLTSÉGET IGÉNYLŐ PROGRAMOK/ TEVÉKENYSÉGEK/ 

ESZKÖZÖK/TANULMÁNYI-ÉS SPORTVERSENYEK KÖLTSÉGEI 

 

a 2017-2018-as tanévben  

Feladat 

megnevezése 

Időpont Összeg Hivatkozás 

felmerülő 

többletköltség 

indoklását tartalmazó 

dokumentum 

hivatkozása 

(Pl.: PP 2.7-es pont) 

Megjegyzés 

Első osztályosok 

köszöntése a 

Kincskereső 

kisködmön c. 

könyvvel 

2018.09.

01 

50 000,00 

Ft 

PP.1.7-es pontja (17. 

18. oldal) 

  

Leendő elsősök 

köszöntése nyílt 

napon ajándékkal 

(pl. könyvjelző, 

füzet, színes 

ceruza stb.) 

2018.03.

23 

35 000,00 

Ft 

PP.1.7-es pontja (17. 

18. oldal) 

  

TÁMOP 3.1.4-

12/2-2012-0677 

sz. pályázat 

fenntartási 

időszak pr.(2020-

ig): évi 2 

egészségnap 

2017.10.

25. 27.     

2018.06.

14. 

200 000,00 

Ft 

PP.1.7-es pontja (17. 

18. oldal) 

Jutalmak, alapanyagok, 

előadók díjai (számlás) 

TÁMOP 3.1.4-

12/2-2012-0677 

sz. pályázat 

fenntartási 

időszak pr. (2020-

ig): évi 1 ÖKO-

nap 

2018.04.

27 

150 000,00 

Ft 

PP.1.7-es pontja (17. 

18. oldal) 

Jutalmak, alapanyagok, 

előadók díjai (számlás), 

esetleg útiköltség 
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TÁMOP 3.1.4-

12/2-2012-0677 

sz. pályázat fennt. 

idő. pr. (2020-ig): 

Pindúr-Pandúr 

közlekedési 

verseny 

2018. 

május 

130 000,00 

Ft 

PP.1.7-es pontja (17. 

18. oldal) 

Házi versenyen jutalmak, 

országos versenyre 

útiköltség. 

TÁMOP 3.1.4-

12/2-2012-0677 

sz. pályázat 

fenntartási 

időszak 

programjai (2020-

ig):  Sportnap 

2018.06.

15 

100 000,00 

Ft 

PP.1.7-es pontja (17. 

18. oldal) 

Jutalmak, alapanyagok, 

eszközök, előadók díjai 

(számlás) 

TÁMOP 3.1.4-

12/2-2012-0677 

sz. pályázat 

fenntartási 

időszak pr. (2020-

ig):nyelvi 

vetélkedő 

2018.tav

asz 

20 000,00 

Ft 

PP.1.7-es pontja (17. 

18. oldal) 

Jutalmak, alapanyagok. 

TÁMOP 3.1.4-

12/2-2012-0677 

sz. pályázat 

fenntart. idő. pr. 

(2020-ig): jó 

gyakorlat: 

projektmunka 

farsang 

hete 

20 000,00 

Ft 

PP.1.7-es pontja (17. 

18. oldal) 

Eszközök, alapanyagok. 

TÁMOP 3.1.4-

12/2-2012-0677 

sz. pály. fennt. 

idő. pr.: 

konfliktuskezelő 

foglalkozások 

gyerekeknek 

2018.feb

ruártól 

áprilisig 

180 000,00 

Ft 

PP.1.7-es pontja (17. 

18. oldal) 

Külsős előadó 

(pszichológus) számlával, 

6 alkalom/tanév 

TÁMOP 3.1.4-

12/2-2012-0677 

sz. pály. fennt. 

idő. pr.: családi 

életre nevelés 

gyerekeknek 

2018.feb

ruártól 

áprilisig 

180 000,00 

Ft 

PP.1.7-es pontja (17. 

18. oldal) 

Külsős előadó 

(pszichológus) számlával, 

6 alkalom/tanév 

„Kincskereső 

napok” házi 

tanulmányi 

versenyei 

2018.tav

asz 

100 000,00 

Ft 

PP.1.7-es pontja (17. 

18. oldal) 

Eszközök, alapanyagok, 

díjazás 

Tanulmányi, sport 

és egyéb (pl K&H 

verseny) 

versenyek 

költségei 

tanév 

folyamán 

850 000,00 

Ft 

PP.1.7-es pontja (17. 

18. oldal) 

Útiköltségek, nevezési 

díjak 

Iskolai 

ünnepélyek 

költségei ( pl: 

koszorúk, 

gyertyák, 

plakátok stb.) 

ünnepek

hez 

kötötten 

40 000,00 

Ft 

PP.1.7-es pontja (17. 

18. oldal) 

Eszközök, alapanyagok 
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Tanulók 

jutalmazása 

félév, év 

vége 

120 000,00 

Ft 

PP.1.7-es pontja (17. 

18. oldal) 

Év végi jutalomkönyvek, 

plakettek, elismerő 

oklevelek stb. 

Iskolánk 

hagyománya, 

hogy évente 

KRÓNIKÁT 

vezet (papíralapú) 

tanév 

eleje 

10 000,00 

Ft 

PP.1.7-es pontja (17. 

18. oldal) 

Évi 1 db könyv. 

Fenntarthatósági 

témahét, Pénz7- 

témahét 

2018.04.

23-27 

200 000,00 

Ft 

PP.1.7-es pontja (17. 

18. oldal) 

Eszközök, alapanyagok, 

esetleg útiköltség, külsős 

előadók díjai, jutalmak. 

Pedagógusok évi 

1 szakmai 

tanulmányútja 

2018.04.

21 

60 000,00 

Ft 

PP.1.7-es pontja (17. 

18. oldal) 

Szakmai nap 

útiköltségéhez 

hozzájárulás. 

 

 

                                                      26. számú melléklet 

 

                  Iskolaotthonos/ egész napos iskolai oktatás óraterve az alsó tagozatban és a felső              

tagozat óraszámai a 2017-2018-as tanévben 
 
 

  1.      évfolyam 2.      évfolyam 3.      évfolyam 4.      évfolyam 

TANTÁRGYAK 
2013-2014 

tanévtől NAT4 

2014-2015 tanévtől 
NAT 4 

2015-2016 tanévtől 

NAT 4 

2016-2017 
tanévtől NAT 4 

  

H
et

i 

ó
ra

sz
á

m
 

 É
v

es
 

Ó
ra

sz
á

m
 

H
et

i 

ó
ra

sz
á

m
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v

es
 

Ó
ra

sz
á

m
 

H
et

i 

ó
ra

sz
á

m
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v

es
 

Ó
ra

sz
á

m
 

H
et

i 

ó
ra

sz
á

m
 

 É
v

es
 

Ó
ra

sz
á

m
 

KÖTELEZŐ TANÍTÁSI ÓRÁK 

MAGYAR NYELV 4 148 4 148 4 148 3 111 

MAGYAR IRODALOM 4 148 4 148 4 148 4 148 

IDEGEN NYELV / 

NÉMET – ANGOL  
-   - - - - 3 111 

MATEMATIKA 5 185 5 185 4,5 166,5 4,5 166,5 

INFORMATIKA - - - - - -     

KÖRNYEZETISMERET 1 37 1 37 1,5 55,5 1,5 55,5 

ÉNEK – ZENE 2 74 2 74 2 74 2 74 

VIZUÁLIS KULTÚRA 2 74 2 74 2 74 2 74 

ÉLETVITEL ÉS 

GYAKORLAT 
1 37 1 37 1 37 1 37 

TESTNEVELÉS ÉS 

SPORT 
5 185 5 185 5 185 5 185 

HIT-ÉS ERKÖLCSTAN/ 

ERKÖLCSTAN 
1 37 1 37 1 37 1 37 

KÖTELEZŐ TANÍTÁSI 

ÓRÁK ÖSSZ: 
25 925 25 925 25 925 27 999 

NEM KÖTELEZŐ /VÁLASZTHATÓ/ TANTÁRGY 

SZABADON 

VÁLASZTHATÓ ÓRA 

INFORMATIKA 

- - - - - - 1 37 
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TEHETSÉGGONDOZÁS, 

FELZÁRKÓZTATÁS 
1 37 1 37 1 37 1 37 

KÖTELEZŐ ÉS NEM 

KÖT. ÓRÁK ÖSSZ: 
26 962 26 962 26 962 28 1036 

 

         
Kötelező tanítási órák 

tantárgyai 
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

  
Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

MAGYAR NYELV 2 74 2 74 2 74 2 74 

MAGYAR 

IRODALOM 
2 74 2 74 2 74 2 74 

IDEGEN NYELV, 

ANGOL/NÉMET 
3 111 3 111 3 111 3 111 

MATEMATIKA 4 148 4 148 4 148 4 148 

HIT-ÉS 

ERKÖLCSTAN/ 

ERKÖLCSTAN 
1 37 1 37 1 37 1 37 

TÖRTÉNELEM, 

TÁRSADALMI ÉS 

ÁLLAMPOLGÁRI 

ISMERETEK 

2 74 2 74 2 74 2 74 

TERMÉSZETISMERET 2 74 3 111         

FIZIKA         2 74 2 74 

KÉMIA         1,5 55,5 2 74 

BIOLÓGIA-

EGÉSZSÉGTAN 
        2 74 2 74 

FÖLDRAJZ         1,5 55,5 2 74 

ÉNEK – ZENE 1 37 1 37 1 37 1 37 

HON ÉS NÉPISMERET 1 37             

VIZUÁLIS KULTÚRA 2 74 1 37 1 37 1 37 

INFORMATIKA 1 37 2 74 1 37 1 37 

                  
TECHNIKA,  

ÉLETVITEL ÉS 

GYAKORLAT 
1 37 1 37 1 37     

TESTNEVELÉS ÉS 

SPORT 
5 185 5 185 5 185 5 185 

OSZTÁLYFŐNÖKI 1 37 1 37 1 37 1 37 

HETI SZABADON 

tervezett órakeret 
2 (rajz 1, 

informatika1) 
74 

3 (mat.1, 

termism 1, 

info 1) 
74 

3 (magyar 1, 

matem 1, 

kémia0,5, 

földrajz 0,5) 

148 

3 

(matem.1, 

fizika 1, 

biológia 

1)  

148 

Rendelkezésre álló 

órakeret  
28 1036 28 925 31 1295 31 1295 

Szabadon választható 

óra, követő nyelvként 

angol/német 
        2 74 2 74 

MINDÖSSZESEN         33 1369 33 1369 
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27.sz. melléklet 

Az intézmény éves önértékelési terve 

2017-2018 

 

1. INTÉZMÉNYÜNK ADATAI 

Intézmény neve: Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola 

Székhelye: 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. 

Feladatellátási helye 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. 

 

2. A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

intézmények névhasználatáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról  

 

3. AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÉVES TERVÉNEK HATÁLYA, 

ÉRVÉNYESSÉGE 

Hatálya:  

Az éves munkaterv hatálya kiterjed az iskola teljes nevelőtestületének 

pedagógusi körére. A programban foglaltak betartása mindenki számára 

kötelező  

Érvényessége:  

A jóváhagyástól számított következő munkanaptól, 1 évig érvényes.  

Az intézményi éves önértékelési munkatervét jogszabály módosítás esetén 

felülvizsgálni, illetve indokolt esetben módosítani szükséges.  

 

 

4. AZ INTÉZMÉNYI ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVÉNEK, DOKUMENTUMAINAK 

KEZELÉSE, TÁROLÁSA 

A dokumentumokat az intézményben az érvényben lévő Irat –és Adatkezelési szabályzatok 

szerint kell kezelni. 

 

 

5. BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI CSOPORT 

Terület Feladat Felelős  Dátum/határidő 

A tagok 

kiválasztása, 

megbízása 

Az intézményvezető feladata a felkészültség és 

a minőségfejlesztés iránti elkötelezettség 

szempontjai alapján 

igazgató 2017. 09. 01. 

A tagok 

feladatai 
 partnerek tájékoztatása 

 az önértékelési folyamat során bevonandó 

további pedagógusok felkészítése 

 önértékelési programhoz kapcsolódó éves 

önértékelési terv (munkaterv) elkészítése 

 Oktatási Hivatal által működtetett 

informatikai támogató felületen és a 

valóságban is nyomon követni a 

folyamatokat, gondoskodni az önértékelés 

minőségbiztosításáról 

 adatgyűjtés (foglalkozáslátogatás, 

dokumentumelemzés, interjúk felvétele, a 

kérdőíves felméréshez kapcsolódó 

adatrögzítés) 

 tanfelügyeleti látogatások előkészítésében 

igazgató, 

munkacsoport 

tagok 

2017-2018-as 

tanév 
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való közreműködés 

 pedagógus minősítések előkészítésében 

való közreműködés 

 

6. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 Feladat Felelős  Dátum/határidő 

1. A nevelőtestület tájékoztatása az 

önértékelés céljáról, az önértékelés 

folyamatáról, a szükséges 

erőforrásokról és az elvárt 

eredményekről. 

 2017. 09. 01. 

2. Az önértékelésben érintett 

pedagógusok (3 fő) számára 

tájékoztatást kell adni az ütemezésről, 

az értékelésben részt vevő 

személyekről, azok feladatairól, 

valamint az értékelés módszertanáról, 

eszközeiről. 

 2017. 09. 30.  

önértékelésük 

megkezdése előtt 

3. Szülők tájékoztatása  2017. 09. 30.  

Évente a tanév eleji 

szülői értekezleten, 

SZKV gyűlésen 

4. Fenntartó tájékoztatása  Éves munkaterv és 

beszámoló 

részeként 

 

7. A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSE 

A tanév során 6 fő pedagógus önértékelésére kerül sor: 

- Sulyokné Maczák Márta 

- Daku Erzsébet 

- Drimmer László 

- Fodor Janka 

- Kovács Dóra 

- Föcsök Attiláné 

Pedagógus neve: Sulyokné Maczák Márta  
 Feladat/tevékenység Felelős Határidő 

1. Az Önértékelés Csoport tagjai egyeztetik a 

részleteket az érintett pedagógussal: tájékoztatás. 

igazgató, 

munkacsoport tag 

önértékelés 

megkezdése 

előtt 

2. Informatikai felületen az önértékelési folyamat, 

időszak elindítása, adatgyűjtési jogosultságok 

kiosztása 

igazgató  

3. Kérdőíves felmérések lebonyolítása. 

(Pedagógus munkatársak) 

Lékáné Lehoczki 

Alice 

 

4. Dokumentumelemzés - a NAT, az iskola Pedagógiai 

Programjára épülő éves tervezés és a 

tevékenységek/foglalkozások tervezésének 

dokumentumai: 

Tanmenet 

Óra/foglalkozás tervek 

Napló bejegyzések 
Gyermeki produktumok/tanulói füzetek 

Batizné Cseh Mária  

5. Óralátogatás (2 tanóra),  

tapasztalatok megbeszélése 

Szabó Zsuzsanna  

6. Pedagógusra vonatkozó interjú a önértékelő Szabó Zsuzsanna,  
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 Feladat/tevékenység Felelős Határidő 
pedagógussal Lékáné Lehoczki 

Alice 

7. Pedagógusra vonatkozó interjú a vezetővel   

8. Jegyzőkönyv elkészítése, rögzítése az informatikai 

felületen 

Kovács Dóra  

9. Pedagógus önértékelő kérdőívének kitöltése, 

kiemelkedő és fejleszthető területek azonosítása 

pedagógus  

10. Önfejlesztési terv elkészítése, egyeztetés az 

intézményvezetővel 

pedagógus, igazgató  

11. Önfejlesztési terv feltöltése az informatikai felületre, 

informatikai felületen az önértékelési folyamat 

ellenőrzése és lezárása 

pedagógus, 

igazgató, Kovács 

Dóra 

tanfelügyeletet 

megelőző 15. 

nap 

12. Pedagógus tanfelügyeletre való felkészülés 

támogatása, tájékoztatás, segítség a szükséges 

dokumentáció összeállításában 

Szabó Zsuzsanna tanfelügyeletet 

megelőző hét 

13. Közreműködés a pedagógus tanfelügyeleti 

látogatáson 

igazgató és 

megbízottja 

OH által 

megjelölt 

időpont 

14. Pedagógus minősítésre való felkészülés támogatása, 

tájékoztatás, segítség a szükséges dokumentáció 

összeállításában 

Szabó Zsuzsanna minősítést 

megelőző hét 

15. Közreműködés a pedagógus minősítési folyamatában igazgató és 

megbízottja 

OH által 

megjelölt 

időpont 

a táblázat sokszorosítható a pedagógus létszámhoz igazítva 

 

 

Pedagógus neve: Daku Erzsébet 
 Feladat/tevékenység Felelős Határidő 

1. Az Önértékelés Csoport tagjai egyeztetik a 

részleteket az érintett pedagógussal: tájékoztatás. 

igazgató, 

munkacsoport tag 

önértékelés 

megkezdése 

előtt 

2. Informatikai felületen az önértékelési folyamat, 

időszak elindítása, adatgyűjtési jogosultságok 

kiosztása 

igazgató  

3. Kérdőíves felmérések lebonyolítása. 

(Pedagógus munkatársak) 

Lékáné Lehoczki 

Alice 

 

4. Dokumentumelemzés - a NAT, az iskola Pedagógiai 

Programjára épülő éves tervezés és a 

tevékenységek/foglalkozások tervezésének 

dokumentumai: 

Tanmenet 

Óra/foglalkozás tervek 

Napló bejegyzések 
Gyermeki produktumok/tanulói füzetek 

Batizné Cseh Mária  

5. Óralátogatás (2 tanóra),  

tapasztalatok megbeszélése 

Szabó Zsuzsanna  

6. Pedagógusra vonatkozó interjú a önértékelő 

pedagógussal 

Szabó Zsuzsanna, 

Lékáné Lehoczki 

Alice 

 

7. Pedagógusra vonatkozó interjú a vezetővel   

8. Jegyzőkönyv elkészítése, rögzítése az informatikai Kovács Dóra  
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 Feladat/tevékenység Felelős Határidő 
felületen 

9. Pedagógus önértékelő kérdőívének kitöltése, 

kiemelkedő és fejleszthető területek azonosítása 

pedagógus  

10. Önfejlesztési terv elkészítése, egyeztetés az 

intézményvezetővel 

pedagógus, igazgató  

11. Önfejlesztési terv feltöltése az informatikai felületre, 

informatikai felületen az önértékelési folyamat 

ellenőrzése és lezárása 

pedagógus, 

igazgató, Kovács 

Dóra 

tanfelügyeletet 

megelőző 15. 

nap 

12. Pedagógus tanfelügyeletre való felkészülés 

támogatása, tájékoztatás, segítség a szükséges 

dokumentáció összeállításában 

Szabó Zsuzsanna tanfelügyeletet 

megelőző hét 

13. Közreműködés a pedagógus tanfelügyeleti 

látogatáson 

igazgató és 

megbízottja 

OH által 

megjelölt 

időpont 

14. Pedagógus minősítésre való felkészülés támogatása, 

tájékoztatás, segítség a szükséges dokumentáció 

összeállításában 

Szabó Zsuzsanna minősítést 

megelőző hét 

15. Közreműködés a pedagógus minősítési folyamatában igazgató és 

megbízottja 

OH által 

megjelölt 

időpont 

 

Pedagógus neve: Drimmer László  
 Feladat/tevékenység Felelős Határidő 

1. Az Önértékelés Csoport tagjai egyeztetik a 

részleteket az érintett pedagógussal: tájékoztatás. 

igazgató, 

munkacsoport tag 

önértékelés 

megkezdése 

előtt 

2. Informatikai felületen az önértékelési folyamat, 

időszak elindítása, adatgyűjtési jogosultságok 

kiosztása 

igazgató  

3. Kérdőíves felmérések lebonyolítása. 

(Pedagógus munkatársak) 

Lékáné Lehoczki 

Alice 

 

4. Dokumentumelemzés - a NAT, az iskola Pedagógiai 

Programjára épülő éves tervezés és a 

tevékenységek/foglalkozások tervezésének 

dokumentumai: 

Tanmenet 

Óra/foglalkozás tervek 

Napló bejegyzések 
Gyermeki produktumok/tanulói füzetek 

Batizné Cseh Mária  

5. Óralátogatás (2 tanóra),  

tapasztalatok megbeszélése 

Szabó Zsuzsanna  

6. Pedagógusra vonatkozó interjú a önértékelő 

pedagógussal 

Szabó Zsuzsanna, 

Lékáné Lehoczki 

Alice 

 

7. Pedagógusra vonatkozó interjú a vezetővel igazgató  

8. Jegyzőkönyv elkészítése, rögzítése az informatikai 

felületen 

Kovács Dóra  

9. Pedagógus önértékelő kérdőívének kitöltése, 

kiemelkedő és fejleszthető területek azonosítása 

pedagógus  

10. Önfejlesztési terv elkészítése, egyeztetés az 

intézményvezetővel 

pedagógus, igazgató  

11. Önfejlesztési terv feltöltése az informatikai felületre, 

informatikai felületen az önértékelési folyamat 

pedagógus, 

igazgató, Kovács 

tanfelügyeletet 

megelőző 15. 
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 Feladat/tevékenység Felelős Határidő 
ellenőrzése és lezárása Dóra nap 

12. Pedagógus tanfelügyeletre való felkészülés 

támogatása, tájékoztatás, segítség a szükséges 

dokumentáció összeállításában 

Szabó Zsuzsanna tanfelügyeletet 

megelőző hét 

13. Közreműködés a pedagógus tanfelügyeleti 

látogatáson 

igazgató és 

megbízottja 

OH által 

megjelölt 

időpont 

14. Pedagógus minősítésre való felkészülés támogatása, 

tájékoztatás, segítség a szükséges dokumentáció 

összeállításában 

Szabó Zsuzsanna minősítést 

megelőző hét 

15. Közreműködés a pedagógus minősítési folyamatában igazgató és 

megbízottja 

OH által 

megjelölt 

időpont 

Pedagógus neve: Kovács Dóra 
 Feladat/tevékenység Felelős Határidő 

1. Az Önértékelés Csoport tagjai egyeztetik a 

részleteket az érintett pedagógussal: tájékoztatás. 

igazgató, 

munkacsoport tag 

önértékelés 

megkezdése 

előtt 

2. Informatikai felületen az önértékelési folyamat, 

időszak elindítása, adatgyűjtési jogosultságok 

kiosztása 

igazgató  

3. Kérdőíves felmérések lebonyolítása. 

(Pedagógus munkatársak) 

Lékáné Lehoczki 

Alice 

 

4. Dokumentumelemzés - a NAT, az iskola Pedagógiai 

Programjára épülő éves tervezés és a 

tevékenységek/foglalkozások tervezésének 

dokumentumai: 

Tanmenet 

Óra/foglalkozás tervek 

Napló bejegyzések 
Gyermeki produktumok/tanulói füzetek 

Batizné Cseh Mária  

5. Óralátogatás (2 tanóra),  

tapasztalatok megbeszélése 

Szabó Zsuzsanna  

6. Pedagógusra vonatkozó interjú a önértékelő 

pedagógussal 

Szabó Zsuzsanna, 

Lékáné Lehoczki 

Alice 

 

7. Pedagógusra vonatkozó interjú a vezetővel igazgató  

8. Jegyzőkönyv elkészítése, rögzítése az informatikai 

felületen 

Kovács Dóra  

9. Pedagógus önértékelő kérdőívének kitöltése, 

kiemelkedő és fejleszthető területek azonosítása 

pedagógus  

10. Önfejlesztési terv elkészítése, egyeztetés az 

intézményvezetővel 

pedagógus, igazgató  

11. Önfejlesztési terv feltöltése az informatikai felületre, 

informatikai felületen az önértékelési folyamat 

ellenőrzése és lezárása 

pedagógus, 

igazgató, Kovács 

Dóra 

tanfelügyeletet 

megelőző 15. 

nap 

12. Pedagógus tanfelügyeletre való felkészülés 

támogatása, tájékoztatás, segítség a szükséges 

dokumentáció összeállításában 

Szabó Zsuzsanna tanfelügyeletet 

megelőző hét 

13. Közreműködés a pedagógus tanfelügyeleti 

látogatáson 

igazgató és 

megbízottja 

OH által 

megjelölt 

időpont 

14. Pedagógus minősítésre való felkészülés támogatása, Szabó Zsuzsanna minősítést 
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 Feladat/tevékenység Felelős Határidő 
tájékoztatás, segítség a szükséges dokumentáció 

összeállításában 

megelőző hét 

15. Közreműködés a pedagógus minősítési folyamatában igazgató és 

megbízottja 

OH által 

megjelölt 

időpont 

 

Pedagógus neve: Fodor Janka  
 Feladat/tevékenység Felelős Határidő 

1. Az Önértékelés Csoport tagjai egyeztetik a 

részleteket az érintett pedagógussal: tájékoztatás. 

igazgató, 

munkacsoport tag 

önértékelés 

megkezdése 

előtt 

2. Informatikai felületen az önértékelési folyamat, 

időszak elindítása, adatgyűjtési jogosultságok 

kiosztása 

igazgató  

3. Kérdőíves felmérések lebonyolítása. 

(Pedagógus munkatársak) 

Lékáné Lehoczki 

Alice 

 

4. Dokumentumelemzés - a NAT, az iskola Pedagógiai 

Programjára épülő éves tervezés és a 

tevékenységek/foglalkozások tervezésének 

dokumentumai: 

Tanmenet 

Óra/foglalkozás tervek 

Napló bejegyzések 
Gyermeki produktumok/tanulói füzetek 

Batizné Cseh Mária  

5. Óralátogatás (2 tanóra),  

tapasztalatok megbeszélése 

Szabó Zsuzsanna  

6. Pedagógusra vonatkozó interjú a önértékelő 

pedagógussal 

Szabó Zsuzsanna, 

Lékáné Lehoczki 

Alice 

 

7. Pedagógusra vonatkozó interjú a vezetővel igazgató  

8. Jegyzőkönyv elkészítése, rögzítése az informatikai 

felületen 

Kovács Dóra  

9. Pedagógus önértékelő kérdőívének kitöltése, 

kiemelkedő és fejleszthető területek azonosítása 

pedagógus  

10. Önfejlesztési terv elkészítése, egyeztetés az 

intézményvezetővel 

pedagógus, igazgató  

11. Önfejlesztési terv feltöltése az informatikai felületre, 

informatikai felületen az önértékelési folyamat 

ellenőrzése és lezárása 

pedagógus, 

igazgató, Kovács 

Dóra 

tanfelügyeletet 

megelőző 15. 

nap 

12. Pedagógus tanfelügyeletre való felkészülés 

támogatása, tájékoztatás, segítség a szükséges 

dokumentáció összeállításában 

Szabó Zsuzsanna tanfelügyeletet 

megelőző hét 

13. Közreműködés a pedagógus tanfelügyeleti 

látogatáson 

igazgató és 

megbízottja 

OH által 

megjelölt 

időpont 

14. Pedagógus minősítésre való felkészülés támogatása, 

tájékoztatás, segítség a szükséges dokumentáció 

összeállításában 

Szabó Zsuzsanna minősítést 

megelőző hét 

15. Közreműködés a pedagógus minősítési folyamatában igazgató és 

megbízottja 

OH által 

megjelölt 

időpont 

Pedagógus neve: Föcsök Attiláné  
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 Feladat/tevékenység Felelős Határidő 
1. Az Önértékelés Csoport tagjai egyeztetik a 

részleteket az érintett pedagógussal: tájékoztatás. 

igazgató, 

munkacsoport tag 

önértékelés 

megkezdése 

előtt 

2. Informatikai felületen az önértékelési folyamat, 

időszak elindítása, adatgyűjtési jogosultságok 

kiosztása 

igazgató  

3. Kérdőíves felmérések lebonyolítása. 

(Pedagógus munkatársak) 

Lékáné Lehoczki 

Alice 

 

4. Dokumentumelemzés - a NAT, az iskola Pedagógiai 

Programjára épülő éves tervezés és a 

tevékenységek/foglalkozások tervezésének 

dokumentumai: 

Tanmenet 

Óra/foglalkozás tervek 

Napló bejegyzések 
Gyermeki produktumok/tanulói füzetek 

Batizné Cseh Mária  

5. Óralátogatás (2 tanóra),  

tapasztalatok megbeszélése 

Szabó Zsuzsanna  

6. Pedagógusra vonatkozó interjú a önértékelő 

pedagógussal 

Szabó Zsuzsanna, 

Lékáné Lehoczki 

Alice 

 

7. Pedagógusra vonatkozó interjú a vezetővel igazgató  

8. Jegyzőkönyv elkészítése, rögzítése az informatikai 

felületen 

Kovács Dóra  

9. Pedagógus önértékelő kérdőívének kitöltése, 

kiemelkedő és fejleszthető területek azonosítása 

pedagógus  

10. Önfejlesztési terv elkészítése, egyeztetés az 

intézményvezetővel 

pedagógus, igazgató  

11. Önfejlesztési terv feltöltése az informatikai felületre, 

informatikai felületen az önértékelési folyamat 

ellenőrzése és lezárása 

pedagógus, 

igazgató, Kovács 

Dóra 

tanfelügyeletet 

megelőző 15. 

nap 

12. Pedagógus tanfelügyeletre való felkészülés 

támogatása, tájékoztatás, segítség a szükséges 

dokumentáció összeállításában 

Szabó Zsuzsanna tanfelügyeletet 

megelőző hét 

13. Közreműködés a pedagógus tanfelügyeleti 

látogatáson 

igazgató és 

megbízottja 

OH által 

megjelölt 

időpont 

14. Pedagógus minősítésre való felkészülés támogatása, 

tájékoztatás, segítség a szükséges dokumentáció 

összeállításában 

Szabó Zsuzsanna minősítést 

megelőző hét 

15. Közreműködés a pedagógus minősítési folyamatában igazgató és 

megbízottja 

OH által 

megjelölt 

időpont 

 

8.  AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ÖNÉRTÉKELÉSE (amennyiben releváns) 

 Feladat/ tevékenység Felelős Dátum/határidő 
1. Az Önértékelési Csoport tagjai egyeztetnek a 

vezetővel.  

igazgató  

2. Nevelőtestület, szülők tájékoztatása. igazgató, 

munkacsoport 
 

3. Önértékelési folyamat elindítása, adatgyűjtési 

jogosultságok kiosztása az informatikai felületen 

igazgató  
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 Feladat/ tevékenység Felelős Dátum/határidő 
4. A kérdőíves felmérések lebonyolítása 

- nevelőtestületi kérdőíves mérés 

- szülői kérdőíves mérés (amennyiben a szülők 

kérték) 

Lékáné  

5. Dokumentumelemzés. 

- Vezetői pályázat/program 

- Pedagógiai program 

- SzMSz 

- Egymást követő 2 nevelési év munkaterve és 

az éves beszámolók 

Batizné Cseh 

Mária 
 

6. Interjúk lebonyolítása 

- vezető 

- vezető helyettesek 

- munkáltató 

Szabó 

Zsuzsanna, 

Lékáné 

 

7. Jegyzőkönyv elkészítése, rögzítése az informatikai 

felületen 

Kovács Dóra  

8. Vezető önértékelő kérdőívének kitöltése, kiemelkedő 

és fejleszthető területek azonosítása 

igazgató  

9. Vezetői önfejlesztési terv elkészítése, felöltése az 

informatikai felületre 

igazgató tanfelügyeletet 

megelőző 15. nap 
10. Tájékoztatás, egyeztetés a fenntartóval igazgató  
ha nem kerül rá sor, egy mondatban utalni rá 

 

 

 

9.  AZ INTÉZMÉNY ÁTFOGÓ ÖNÉRTÉKELÉSE, FELKÉSZÜLÉS AZ INTÉZMÉNYI 

TANFELÜGYELETRE (amennyiben aktuális) 

A tanév során intézményünket az országos tanfelügyelet keretében intézményellenőrzésre jelölték 

ki. Feladatainkat a rendelkezésre álló kézikönyvekre támaszkodva, a felkészülésre való tekintettel 

határozzuk meg. 

 Feladat/tevékenység Felelős Dátum/határidő 
1. Nevelőtestület, szülők tájékoztatása. igazgató, 

munkacsoport 

tag 

 

2. Önértékelési folyamat elindítása, adatgyűjtési 

jogosultságok kiosztása az informatikai felületen 

igazgató  

3. Dokumentumelemzések: 

- PP,  

- SZMSZ,  

- Munkatervek,  

- Beszámolók,  

- Továbbképzési - beiskolázási tervek,  

- OH mérési eredmények adatai  

- 2016/2017-es pedagógus és vezetői 

önértékelés dokumentumai, eredményei, 

önfejlesztési tervek 
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 Feladat/tevékenység Felelős Dátum/határidő 
4. Infrastruktúránk, adottságok, tárgyi feltételek 

vizsgálata, feljegyzés a szempontok alapján 

  

5. Elégedettségmérések kérdőívvel: 

- szülői kérdőív 

- pedagógus kérdőív 

  

6. Interjúk lebonyolítása: 

- vezető 

- szülők csoportja (1 fő részvételével 

osztályonként - SZKV) 

- pedagógusok csoportja (5 fő) 

  

7. Jegyzőkönyv elkészítése, rögzítése az informatikai 

felületen 

  

8. Intézményi önértékelés elvégzése az informatikai 

felületen elvárásonként. Fejlesztendő és kiemelkedő 

területek beazonosítása. 

igazgató  

9. Intézményfejlesztési terv elkészítése, rögzítése az 

informatikai felületen. 

igazgató, 

munkacsoport 

tanfelügyeletet 

megelőző 15. nap 

10. Intézményi tanfelügyeletre való felkészülés, szükséges 

dokumentáció összeállítása 

igazgató, 

munkacsoport 

tanfelügyeletet 

megelőző hét 

11. Közreműködés az intézményi tanfelügyeleti 

látogatáson 

igazgató OH által megjelölt 

időpont 

12. Fenntartó tájékoztatása igazgató tanfelügyeletet 

követően 

 

 

 

Önértékelési szempontok és elvárások, amelyek évente értékelendők. 

szempontok elvárás megvalósulás  megjegyzés 

Mi történik az 

ellenőrzés, mérés, 

értékelés 

eredményével? 

(Elégedettségmérés, 

intézményi 

önértékelés 

pedagógusértékelés, 

tanulói 

kompetenciamérés, 

egyéb mérések.) 

Évente megtörténik az 

önértékelés keretében a 

mérési 

eredmények elemzése, 

a tanulságok levonása, 

fejlesztések 

meghatározása, és az 

intézmény - szükség 

esetén - a mérési-

értékelési eredmények 

függvényében 

korrekciót végez. 

 

- éves intézkedési terv 

- „házi” bemeneti és 

kimeneti mérések 

- NETFIT mérések 

Éves 

munkaterv 

melléklete 

 

Hogyan történik a 

tanulók szociális 

hátrányainak 

enyhítése? 

 

Az intézmény vezetése 

és érintett pedagógusa 

információkkal 

rendelkezik minden 

tanuló szociális 

helyzetéről. 

 

- gyermek és 

ifjúságvédelmi felelős 

munkaterve 

- osztályfőnökök feladatai 

- kapcsolattartás a 

családsegítő és 

gyermekjóléti 

szolgálatokkal 

folyamatos 

Hogyan támogatják 

az 
Az alulteljesítő, 

tanulási nehézségekkel 

- a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók 
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önálló tanulást, 

hogyan tanítják a 

tanulást? 

küzdő és sajátos 

nevelési igényű tanulók 

megkülönböztetett 

figyelmet 

kapnak. 

számára a napközi 

felajánlása 

- felzárkóztatások 

- SNI egyéni elvárásrend, 

fejlesztési terv 

- BTM fejlesztés 

Az intézmény 

közösségépítő 

tevékenységei 

hogyan, 

milyen keretek 

között 

valósulnak meg? 

A szülők a megfelelő 

kereteken belül részt 

vesznek a 

közösségfejlesztésben. 

- közös programok: 

papírgyűjtés, 

egészségnapok, mikulás 

és karácsonyi műsorok, 

támogató rendezvények 

külön 

programtervek 

Milyen 

eredményességi 

mutatókat tartanak 

nyilván az 

intézményben? 

Nyilvántartják és 

elemzik az intézményi 

eredményeket: 

o kompetenciamérések 

eredményei 

o tanév végi 

eredmények – 

tantárgyra, 2 évre 

vonatkozóan 

o versenyeredmények: 

országos szint, megyei 

szint, 

tankerületi szint, 

települési szint 

o továbbtanulási 

mutatók 

o vizsgaeredmények 

o elismerések 

o lemorzsolódási 

mutatók (évismétlők, 

magántanulók, 

kimaradók, lemaradók) 

o elégedettségmérés 

eredményei (szülő, 

pedagógus, 

tanuló) 

o neveltségi mutatók 

o stb. 

 

- bemeneti és év végi házi 

kompetenciamérés 

eredményéről beszámoló 

- az országos mérések 

értékelése 

- versenyeredmények 

értékelése, jutalmazása, 

(iskolagyűlés) 

- témahetek, rendezvények 

értékelő beszámolói 

- félévi és éves 

beszámolók 

- megjelenés médiákban 

folyamatos 

Milyen pedagógus 

szakmai 

közösségek 

működnek az 

intézményben, 

melyek 

a fő 

tevékenységeik? 

 

A pedagógusok 

szakmai csoportjai 

maguk alakítják ki 

működési körüket, 

önálló munkaterv 

szerint dolgoznak. A 

munkatervüket az 

intézményi célok 

figyelembevételével 

határozzák meg 

- alsós munkaközösség 

- felsős munkaközösség 

-  

 

Hogyan történik az Az intézmény - értekezletek,  
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információátadás az 

intézményben? 

munkatársai számára 

biztosított a 

munkájukhoz 

szükséges 

információkhoz és 

ismeretekhez 

való hozzáférés. 

munkaértekezletek 

- havi program 

- munkaközösségi 

megbeszélések 

Hogyan kapnak 

tájékoztatást a 

partnerek az 

intézmény 

eredményeiről? 

Az intézmény a 

helyben szokásos 

módon tájékoztatja 

külső partereit (az 

információátadás 

szóbeli, digitális 

vagy papíralapú) 

 

A partnerek 

tájékoztatását és 

véleményezési 

lehetőségeinek 

biztosítását 

folyamatosan 

felülvizsgálják, 

visszacsatolják és 

fejlesztik. 

- havi program a honlapon 

- eseti papír alapú 

meghívók, tájékoztatók 

értekezletekre, 

rendezvényekre 

- internet, telefon 

esetenként 

 

Hogyan felel meg 

az 

infrastruktúra az 

intézmény képzési 

struktúrájának, 

pedagógiai 

értékeinek, 

céljainak? 

Az intézmény 

rendszeresen felméri a 

pedagógiai program 

megvalósításához 

szükséges 

infrastruktúra meglétét, 

jelzi 

a hiányokat a fenntartó 

felé. 

- félévi és évi beszámolók  

Hogyan felel meg a 

humánerőforrás az 

intézmény képzési 

struktúrájának, 

pedagógiai 

értékeinek, 

céljainak? 

Az intézmény 

rendszeresen felméri a 

szükségleteket, 

reális képpel 

rendelkezik a nevelő-

oktató munka 

humánerőforrás-

szükségletéről 

 

A humánerőforrás 

szükségletben 

bekövetkező hiányt, a 

felmerült problémákat 

idejében jelzi a 

fenntartó számára 

- folyamatos  

Hogyan történik az 

intézményben a 

feladatmegosztás, 

felelősség- és 

hatáskörmegosztás? 

A feladatmegosztás a 

szakértelem és az 

egyenletes 

terhelés alapján 

történik 

- tantárgyfelosztás 

- , munkaértekezletek, 

munkaközösségi 

megbeszélések 

- egyéni feladatvállalások 
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(Ha nem kerül sor átfogó önértékelésre, akkor a kézikönyv: Intézményi önértékelés területei c. 

fejezetből (58.o) kiválogatni a félkövér betűkkel jelölt, évente vizsgálandó területeket, és azok 

vizsgálatát betervezni.) 
 


