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1. A tanév helyi rendje  

Az iskolai szorgalmi idő 

Első tanítási nap:   2019. szeptember 2. (hétfő) 

Utolsó tanítási nap:   2020. június 15. (hétfő) 

Ballagás:   2020. június 20. (szombat)  

A tanítási napok száma:  180 nap 

A szorgalmi idő első féléve  2020. január 24-ig tart. 

A munkaterv a 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet alapján készült. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900011.EMM 

Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első 

félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 

1.1.Tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználásának módja     

Ssz. Esemény Felelős Időpont 

1. Pályaorientációs nap osztályfőnökök 2019. október 4. 

2. 
Nevelési értekezlet 

(belső továbbképzés) 

tagintézmény-vezető 

tagintézmény-vezető helyettes 
2019. december 14. 

3. 
Tavaszi nevelőtestületi 

értekezlet 

tagintézmény-vezető 

tagintézmény-vezető helyettes 
2020. április 15. 

4. Tantestületi kirándulás 
tagintézmény-vezető 

tagintézmény-vezető helyettes 
2020. április 16. 

5. Osztályok kirándulása osztályfőnökök 2020. április 17. 

6. DÖK nap 
osztályfőnökök 

DÖK segítő pedagógus 
2020. június 12. 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900011.EMM
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1.2. A szünetek időtartama 

Őszi szünet 

2019. október 28 – november 4. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap  

2019. október 25. (péntek),  

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

Téli szünet 

2019. december 23 - 2020. január 3. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap  

2019. december 20. (péntek),  

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

Tavaszi szünet 

2020. április 9. - 2020. április 14.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap  

2020. április 8. (szerda),  

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

Nemzeti Ünnep 2019. október 23. (szerda) 

Munkanap  2019. december 7. (szombat)  

Pihenőnap 2019. december 24. (kedd) 

Munkanap  2019. december 14. (szombat)  

Pihenőnap 2019. december 27. (péntek) 

 

1.3. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 
mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, megemlékezések időpontja 

 

Esemény Felelős Időpont 

Az Aradi Vértanúk emléknapja 

iskolarádiós megemlékezés 

Oláh Mária 2019. október 7. 

Október 23. megünneplése Lukács Zsófia 

Oláh Mária 

2019. október 22. 

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja 

tagintézmény-vezető 

DÖK-titkárok 

2020. február 25. 

Március 15. megünneplése Szabó Tamásné 

Wind Katalin 

2020. március 13. 

(péntek) 

A holokauszt áldozatai emléknapja 

(részvétel a városi 

megemlékezésen) 

tagintézmény-vezető 

DÖK-titkárok 

2020. április 16. 

(csütörtök) 

A nemzeti összetartozás napja Oláh Mária 2020. június 4. 

(csütörtök) 
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1.3.1. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb 

ünnepnapok, ünnepélyek 

 

Ssz. Esemény Felelős Időpont 

1.  Tanévnyitó ünnepély Horváthné Szabó Lívia 2019. szeptember 2. 

2.  Mikulás- látogatás tanítói munkaközösség 2019. december 5. 

3.  Télapó-műsor óvodásoknak Oláh Mária 2019. december 6. 

4.  Karácsonyi műsor óvodásoknak tanítói munkaközösség 2019. december 19. 

5.  Fenyőest Wind Katalin 2019. december 19. 

6.  Farsang 
DÖK 

SZM osztályszinten 

2020. február 14. 

7.  Anyák-napi műsor 1-4. o osztályfőnökök 2020. május 3. 

8.  Sportbemutató testnevelők 2020. tavasza 

9.  8.A. búcsúműsora Győrffyné Tóth Ildikó 2020. június 

10.  Ballagás, tanévzáró 
7. osztály 

Oláh Mária 

2020. június 20. 

(szombat) 

1.3.2. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek, rendezvények, események időpontjai 

 

Ssz. Esemény Felelős Időpont 

1.  Tankerületi igazgatói értekezlet Gelencsér Zsolt augusztus 28. 9:00 

2.  OH Kaposvári POK szakmai 

tanévnyitó konferencia 

Gelncsér Zsolt 

Csikósné Kovács 

Emőke 

augusztus 30. 10:00 

3.  Városi tanévnyitó ünnepély Gelencsér Zsolt 

Csikósné Kovács 

Emőke 

szeptember 1.  

Honvéd Utcai 

Tagiskola 

4.  Szülői értekezlet a Búzavirág 

Óvodában, tájékoztató az iskoláról 

tagintézmény-vezető 

tagintézményvezető-

helyettes 

2019. szeptember-

október 

5.  Autómentes nap – kerékpártúra a 

Desedához 

Olsovszky Ottilia 2019. szeptember 20. 

6.  XIII. Klebelsberg Pedagógiai Nap 

„Dimenziók a köznevelésben) 

tagintézmény-vezető 

 

2019. szeptember 20. 

7.  EuroSkills pályaválasztási 

kirándulás 7-8. osztály 

Oláh Mária Zsuzsanna 

Győrffyné Tóth Ildikó 

2019. szeptember-

október 
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Ssz. Esemény Felelős Időpont 

8.  Európai Diáksport Napja – 

nyárbúcsúztató sportnap 

Sántosiné Oláh Edit 

 

2019. szeptember 27. 

9.  Mentori Szakmai Nap Horváthné Szabó Lívia 2019. szeptember 27. 

10.  Gyógypedagógiai konferencia - 

POK 

tagintézmény-vezető 2019. október 

11.  Pályaválasztási kiállítás 

Oláh Mária és 

Győrffyné Tóth Ildikó 

7.A., 8.A. 

2019. október 15. 

12.  Csoóri pályázat – kézműves 

délután 

tagintézmény-vezető 

helyettes 

2019. november – 

december  

13.  Pedagógus karácsony-est munkaközösségek 2019. december 19. 

14.  Szülői értekezlet a Búzavirág 

Óvodában, leendő elsős tanító 

nénik bemutatása 

tagintézmény-vezető 

tanítók 

 

2020. február - 

március 

15.  Városi pedagógus-nap tagintézmény-vezető 2020. június 

16.  Tanévzáró pedagógus kirándulás 

Zselickislakra 

munkaközösségek 2020. június 

1.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

Ssz. Nevelőtestületi értekezlet - téma Felelős Időpont 

1.  Alakuló értekezlet tagintézmény-

vezető 

augusztus 23. 

(péntek) 

2.  Munka- és tűzvédelmi oktatás tagintézmény-

vezető 

augusztus 27. (kedd) 

3.  Tanévnyitó értekezlet, munkaterv elfogadása tagintézmény-

vezető 

augusztus 30. 

(péntek) 

4.  Munkaértekezlet: KRÉTA e-napló  tagintézmény-

vezető 

szeptember 27. 

5.  Munkaértekezlet: első és ötödik osztályok 

osztályfőnökeinek beszámolói 

tagintézmény-

vezető helyettes 

2019. október 24. 

6.  Munkaértekezlet: Autizmus és BTM, SNI 

tanulók tükrében 

tagintézmény-

vezető 

2019. november 15. 

7.  Munkaértekezlet 

Érzékenyítő tréning - iskolapszichológusok 

tagintézmény-

vezető 

2020. tavasz 

8.  Félévi osztályozó értekezlet tagintézmény-

vezető 

2020. január 24. 

9.  Az I. félév munkáját értékelő nevelőtestületi 

értekezlet 

munkaközösség-

vezetők 

2020. február 3. 

10.  Nevelési értekezlet 

(kompetenciamérés eredményeinek, NETFIT 

eredményeinek értékelése) 

humán-, reál 

munkaközösség-

vezető 

2020. április 15. 

11.  Munkaértekezlet tagintézmény-

vezető 

2020. május 
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Ssz. Nevelőtestületi értekezlet - téma Felelős Időpont 

12.  Tanév végi osztályozó értekezlet tagintézmény-

vezető 

2020. június 15. 

13.  Tanév végi nevelőtestületi értekezlet tagintézmény-

vezető 

2020. június 22. 

1.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

 

Ssz. Szülői értekezletek, fogadóórák - téma Felelős Időpont 

1. 

Szülői értekezlet 1. évfolyam 

(A tanév rendje, szakköri és étkezési igények, 

adatszolgáltatás, szabadidős programok 

igénylése, házirend, szokásrend, aktualitások) 

osztályfőnök 2019. szeptember 

3. 

2. 

Szülői értekezlet 2-4. évfolyam 

(A tanév rendje, szakköri és étkezési igények, 

adatszolgáltatás, szabadidős programok 

igénylése, házirend, szokásrend, aktualitások) 

osztályfőnökök 2019. szeptember 

9. 

3. 

Szülői értekezlet 5-8. évfolyam 

(A tanév rendje, szakköri és étkezési igények, 

adatszolgáltatás, szabadidős programok 

igénylése, házirend, szokásrend, aktualitások) 

osztályfőnökök 2019. szeptember 

10. 

4. 
Szülői Munkaközösségi értekezlet tagintézmény-

vezető 

2019. szeptember 

26. 

7. Fogadóóra 1-8. évfolyam osztályfőnökök, 

szaktanítók 

2019. november 

11. 

9. Szülői Munkaközösségi értekezlet tagintézmény-

vezető 

2019. november 

21. 

10. Szülői értekezlet 1-4. évfolyam 

( A félévi munka értékelése, rendezvényekkel 

kapcsolatos szervezés, aktualitások) 

osztályfőnökök 
2020. február 3. 

11. Szülői értekezlet 5-8. évfolyam 

( A félévi munka értékelése, rendezvényekkel 

kapcsolatos szervezés, aktualitások) 

osztályfőnökök 
2020. február 4. 

12. Fogadóóra 1-8. évfolyam osztályfőnökök 

szaktanítók 
2020. április 6. 

14. Szülői Munkaközösségi értekezlet tagintézmény-

vezető 
2020. április 23. 

15. Szülői értekezlet a felvett 1. osztályos tanulók 

szülei részére  
tagintézmény-

vezető 
2020. május 19. 

 

Továbbá fogadóórák a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján a megbeszélt időpontban. 
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1.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap 
tervezett időpontja      

 

Ssz. Nyílt nap  Felelős Időpont 

1. Óvónői látogatás a szoktatási időszak végén, 

szakmai megbeszélés 

Varga Ildikó 

Hodicsné Puska 

Henrietta 

2019. október 

2. Iskolahívogató Szabó Tamásné 

Wind Katalin 

2019. november 

21. 

3. Nyílt nap a leendő elsősöknek: óralátogatások, 

az iskola bemutatása 

Gelencsér Zsolt 

Szabó Tamásné 

2020. január 18. 

4. Nyílt nap a leendő elsősöknek Szabó Tamásné 

Wind Katalin 

2020. március 27. 

1.7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés a tanulók körében és az 
intézmény ezzel kapcsolatos feladatai 

 

Ssz. Esemény Felelős Időpont 

1.  Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 

alkalmazásával történő mérés az első 

évfolyamosok körében  

Gelencsér Zsolt 

Horváth Anita 

2019. szeptember 

2.  Felmérésben résztvevő elsősök jelentése Gelencsér Zsolt 2019. október 25. 

3.  Adatszolgáltatás a 

kompetenciaméréshez (szövegértés, 

matematika, angol) 

Csikósné Kovács 

Emőke 

2019. november 

4.  DIFER- mérés elvégzése Horváth Anita 2019. november 29. 

5.  NETFIT- mérés  

(a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálata 5-8. évf.) 

Olsovszky Ottilia 2020. január 8 – 

április 24. 

6.  Írásbeli idegen nyelvi mérés 6. 8. 

évfolyam  

Csikósné Kovács 

Emőke 
2020. május 20. 

7.  Szövegértés, matematika 

kompetenciamérés 6. 8. évfolyam 

Csikósné Kovács 

Emőke 
2020. május 27. 

8.  NETFIT- mérés eredményeinek 

feltöltése 

Olsovszky  

Ottilia  
2020. június 10. 

9.  A 2019. évi kompetenciamérés 

elemzésére épülő intézkedési terv 

elkészítése, amennyiben a tanulók fele 

nem érte el a 6. évfolyamon a 2. 

Gelencsér Zsolt 2020. április 
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Ssz. Esemény Felelős Időpont 

képességszintet, 8. évfolyamon a 3. 

képességszintet. 

10.  Írásbeli idegen nyelvi mérés 6. 8. 

évfolyam (javítás) 

Oláh Mária 2020. június 10. 

11.  A 2019. évi kompetenciamérés 

elemzésére épülő intézkedési terv 

nevelőtestületi 

véleményezése.(Kötelezettség esetén.) 

Gelencsér Zsolt 2020. április 

12.  A 2019. évi kompetenciamérés 

elemzésére épülő intézkedési terv 

megküldése a fenntartónak. 

(Kötelezettség esetén.) 

Gelencsér Zsolt 2020. május 

2. Az intézmény tanulói adatainak elemzése, kitételek a tanulói 
létszámokkal kapcsolatban 
2.1. A statisztikai adatok 
2.1.1 Osztályok, osztályfőnökök 

Osztály Osztályfőnök Létszám 
Integrált 

SNI  
BTM 

Magán- 

tanuló 
HH HHH 

1.a Varga Ildikó 29 - - - - - 

2.a   Fejes Lajosné 16 2 - - - - 

3.a   Horváthné Szabó Lívia 22 2 3 - - 1 

4.a Szabó Tamásné 22 1 3 - - 1 

5.a Jancsekity Réka 29 3 4 - 1 1 

6. a Csóka Ildikó 26 5 3 1 - 2 

7.a Oláh Mária Zsuzsanna 28 5 5 1 1 1 

8.a Győrffyné Tóth Ildikó 25 2 2  - 1 

 Összesen 197 20 20 2 2 7 

Iskolánk 8 osztályában 195 tanuló tanul a 2019/2020-as tanévben. Továbbá 3 tanuló jogviszony 

szüneteltető a 4., 6. és 8. évfolyamokon.  

2.1.2 Napközis csoportok, csoportvezetők 

 

Csoport Csoportvezető 
Csoporthoz tartozó 

osztály 
Létszám 

1.csoport Hodicsné Puska Henrietta 1.a. 28 

2.csoport Horváth Anita 2.a. 16 

3.csoport Schmidt Virág 3.a. 22 

4.csoport Wind Katalin 4.a. 22 

 Összesen  88 
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2.1.3 Tanulószoba, tanulószobai felügyelők 

 

Csoport Pedagógus 

Csoporthoz 

tartozó 

osztály 

Létszám 

5. 
Jancsekity Réka 

Bene János 
5.a 27 

6. Jónásné Bánfi Csilla 

6.a 17 

7.a 17 

8.a 4 

 
Összesen:  65 

 

3. Kockázati tényezők a 2019-2020-as tanévben 

3.1. Jelentős magas bekövetkezési valószínűségű 

3.1.1 Infrastruktúrához köthető 

 Az intézményi infrastruktúra állagának állapot megőrzéséhez szükséges anyagi 

erőforrások nem állnak rendelkezésre.  

 Az elavult tantermi bútorok, tanítási eszközök, informatikai eszközök, ebédlői székek 

cseréje megvalósul. 

 

3.1.2. Humán erőforráshoz köthető 

 A tagintézmény pedagógusainak magas átlagéletkora miatti utánpótlás-nevelésre nincs 

lehetőség, mert az alacsony tanulólétszám miatt nincs pedagógus felvételére 

lehetőségünk. 

 Az alacsony óraszámú felsős tantárgyak tanítása csak áttanítókkal oldható meg.  

3.2. Mérsékelt, alacsony bekövetkezési valószínűségű 

3.2.1. Infrastruktúrához köthető 

 Az intézményi infrastruktúra állagának állapot megőrzéséhez szükséges anyagi 

erőforrásokat biztosítják. 
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3.2.2. Humán erőforráshoz köthető 

 A fenntartó által biztosított rendszergazda 3 tagiskolát lát el, így a sürgős beavatkozások 

jelentős késést szenvedhetnek. 

 A technikai létszám minimálisra történő csökkentése veszélyezteti az épület 

karbantartásának, takarításának megvalósítását betegség esetén. 

 

 

4. Nevelőmunka tervezése 

4.1. Iskola és tanuló kapcsolata 

Diákközgyűlések időpontjai: 

 Téma Felelős Időpont 

1. Iskolai DÖK-titkár és 

osztálytitkárok 

bemutatkozása, éves 

munkaterv ismertetése. 

A tanév újdonságai. 

DÖK-támogató pedagógus: 

Sántosiné Oláh Edit 
2019. szeptember 

2. A tanév értékelése, várható 

újdonságok. A tanulmányi 

versenyek sikeres 

résztvevőinek bemutatása. A 

DÖK éves munkájának 

értékelése 

DÖK-támogató pedagógus: 

Sántosiné Oláh Edit 
2020. június 

 

Diáktitkári megbeszélések: 

Minden hónap második kedd 14.00  

4.2. Iskola és családi ház kapcsolata 

4.2.1 Szülői munkaközösség 

Aktívan működő testületét az osztályokból delegált szülői munkaközösségek vezetői alkotják. 

Évente legalább 2-szer tartanak összejövetelt, amelyen az iskola vezetőségének egyik tagja is 

jelen van. Az iskolai rendezvények aktív résztvevői és szervezői. A Szülői Munkaközösség 

tagjait a szeptember 9-én és 10-én tartandó szülői értekezleten választják újra. A szülői 

munkaközösség elnökének megválasztása a szeptember 26-i, alakuló értekezleten 

történik. 
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Elnök Tagok 

szeptember 26-án 

kerül 

megválasztásra 

Baloghné Lóki Szilvia 

Sárdiné Horváth Brigitta 

Késmárki Klaudia 

Flach Marianna 

Keszi Hajnalka 

Varga Andrea 

Dobai Melinda 

Tóth Judit 

Kelemen Karolina 

Szűcs Csilla 

Kakasné Harag Henrietta 

Kaposi Zsoltné 

Ábrahám Szabina 

Gergelyi Mária 

Forrainé Pandúr Rita 

Virág Éva 

Szilágyiné Dobos Adrienn 

Horváth Zsuzsanna 

Horváth Tímea 

        

Iskolai honlap elérhetősége: www.kinizsisuli.hu 

4.3. Nevelési célkitűzések a 2019/2020. tanévre 

Kiemelt területek: 

 kulturált magatartási szokások kialakítása, 

 beszédstílus alakítása, fejlesztése 

 egyéni bánásmód, beilleszkedés segítése 

 közösségfejlesztés 

 elért eredmények megőrzése 

 lemorzsolódás megelőzése, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása 

Céljaink 

 

 A nevelési tevékenységrendszerünk kiszélesítése és megújítása, folyamatos jobbítása.  

 

 Diákjaink felkészítése az elvárt társadalmi szerepek, magatartások, a sokirányú 

szerepvállalás betöltésére a tanulási folyamatban, a közéletben, a szabadidőben.  

 

 Azon személyiségjegyek megalapozása, amelyek segítségével tanítványaink sokoldalú 

emberekké válhatnak, akik érzékenyek, nyitottak környezetükre, segítőkészek 

embertársaikkal.  

 

Kiemelt nevelési cél:  

 

1. A pedagógusok és a tanulók interperszonális kapcsolatának bizalom alapú 

megerősítése csoportfejlesztéssel, egyéni fejlesztéssel, különböző szabadon 

választható szabadidős programok szervezésével.  

 

http://www.kinizsisuli.hu/
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2. A szociokulturális másságból adódó különbségek iránti tolerancia erősítése 

valamennyi tanulónál, csoportfejlesztések, egyéni fejlesztések, 

sporttevékenységek, szabadidős tevékenységek segítségével. 

 

3. A gyermekek szocializációjának támogatása az inklúzió jegyében. 

 

4. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző-és 

pedagógiai támogató rendszer működtetésében közreműködés, a rendszerben 

rendelkezésre álló intézményi és tagintézményi szintű adatok elemzése, értékelése és 

mindezek alapján a szükséges pedagógiai szakmai támogatás meghatározása. A 

megfelelő pedagógiai eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése, 

alkalmazása.  

 

5. Digitális kommunikáció új perspektívái szülőknek az e-napló jegyében. 

 

6. A lemorzsolódás prevenciója a tanórai és tanórán kívüli folyamatokban. 

5. Az oktatómunka  

5.1. A tantárgyfelosztás 

A 2019/2020-as tanévben 24 kötelező órával készült el a tantárgyfelosztás. A 2019/20-as 

tanévben is órakedvezményben részesülnek az osztályfőnökök (2 óra), a munkaközösség-

vezetők (2 óra), és a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus (1 óra). Iskolánkban három 

mesterpedagógus dolgozik, kiknek neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti 18 óra. Egy 

kolléga – Schmidt Virág - dolgozik a tanévtől gyakornoki státuszban heti 20 óra neveléssel-

oktatással lekötött munkaidő kerettel. Mentora, Horváthné Szabó Lívia. 

5.2. Az órarend 

A tantárgyfelosztás alapján elkészültek az órarendek, melyekben az elsődleges áttekintés után 

a racionális módosítási igényeket javítottuk. A tanévnyitó értekezlet után mindenki átvette saját, 

illetve osztályának órarendjét, így a tanítás zavartalanul megkezdődhet szeptember másodikán. 

5.2.1 Tanulók, osztályok órarendje 

Augusztus 30-án az osztályfőnökök átvették az órarendeket, melyeket szeptember 2-án az 

osztályfőnöki órákon ismertettek a tanulókkal. A nevelőtestület számára a faliújságon 

kifüggesztésre került minden osztály órarendje. 
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5.2.2 Pedagógusok órarendje 

A pedagógusok augusztus 30-án átvették órarendjüket, mely a munkaköri leírás szerves részét 

képezi, és azzal együtt a személyi anyagokban megtekinthetők. 

 

5.3. Az oktató munka  

Alkalmazott tantervek 

 

A 2019/2020-as tanévben minden osztályban az új kerettanterv szerint folyik az oktatás. 

 Specialitások 

1. évfolyam informatika, dráma, etika, mindennapos testnevelés - 

úszás 

2. évfolyam informatika, dráma, etika, mindennapos testnevelés - 

úszás 

3. évfolyam informatika, dráma, etika, mindennapos testnevelés - 

korcsolya, angol nyelv 

4. évfolyam informatika, dráma, etika, mindennapos testnevelés, 

angol nyelv 

5. évfolyam etika, informatika, dráma, hon-és népismeret 

mindennapos testnevelés, angol nyelv 

6. évfolyam etika, informatika, dráma, hon-és népismeret, 

mindennapos testnevelés - úszás, angol nyelv 

7. évfolyam etika, informatika, mindennapos testnevelés, angol nyelv 

8. évfolyam etika, informatika, mindennapos testnevelés, angol nyelv 
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5.4  Oktatási célkitűzések a 2019/2020. tanévre 

 Tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos ellenőrzése. 

 A Köznevelési törvény szerinti kerettantervekben megjelenő tartalmak megjelenítése 

a tanulási folyamatokban. 

 Kompetenciamérések, központi írásbelik, nyolcadikos felvételi eredmények javítása. 

 A lemorzsolódás megelőzése, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése. 

 

Kiemelt területek: 

 személyiségfejlesztés 

 képességek kibontakoztatása,  

 egyéni fejlesztési lehetőségek kihasználása 

 elért eredmények megőrzése 

Cél: az alapműveltség megszerzéséhez szükséges készségek, képességek kialakítása, 

folyamatos fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás igényének megalapozása, képességének 

kialakítása. 

Kiemelt oktatási cél:  

 

1. A tanulók anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs készségének fejlesztése, 

egyéni fejlesztésre épülő tehetséggondozással, differenciált képességfejlesztő 

foglalkozásokkal, szakkörökkel.  

 

2. A diákok divergens gondolkodásának fejlesztése valamennyi tantárgyi óra 

metodikai eszközeivel, egyéni és kiscsoportos tehetséggondozással, differenciált 

képességfejlesztő foglalkozásokkal, szakkörökkel. 

 

3. Pszichológiai érzékenyítő tréning az intézmények közötti és intézményeken belüli 

kommunikáció bizalmas kapcsolatainak kezelése és azok módjai tekintetében. 

 

4. A vizsgált mutatók tekintetében arányos, méltányos, esélyegyenlőséget biztosító 

nevelés-oktatás. 
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5.5 SNI-s tanulók, BTMN-s tanulók és az integrációval kapcsolatos feladatok 

5.5.1 SNI-s tanulók, BTMN-s tanulók 

Osztály/csoport/ Osztálylétszám 
Integrált SNI 

tanulók 
BTM 

1.A. 29 - - 

2.A. 16 2 - 

3.A. 22 2 3 

4.A. 22 1 3 

5.A. 29 3 4 

6.A. 26 5 3 

7.A. 28 5 5 

8.A. 25 2 2 

Összesen 197 20 20 

5.5.2 Ellátó intézmények 

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő 

Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) 

 

 Bosnyák-Varga Tímea gyógypedagógus 

 Esküdt Dorottya Lilla logopédus 

 

Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye: 

  
Gyógytestnevelés:    Csatosné Szili Gabriella gyógytestnevelő 

 
Logopédia:     Szekeresné Horváth Tünde gyógypedagógus, logopédus 

 
BTMN tanulók ellátása:   Kiss Réka pszichopedagógus 

 

Iskolapszichológus:    Balogh-Margittay Emese 

 

Óvodai és iskolai szociális segítő:  Tóth Katalin 
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5.6. Az iskolába belépő gyerekekkel kapcsolatos teendők 

Tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatos feladatok: 

 Hivatalos okmányok alapján adatok felvétele a beiratkozási íven  

(személyes okmányokon kívül szükséges még óvodai szakvélemény vagy iskolatávozási 

igazolás) 

 Lakcímkártya hiányában nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról 

 Tanuló felvétele a KIR- ben 

 Tankönyvrendelés a KELLO – rendszerben 

 Bizonyítvány átvétele 

 Nyilatkozat etika/hit-és erkölcstan tantárgy igényléséről 

 Nyilatkozat étkezés igénybevételéről 

 Nyilatkozat 3 vagy több gyermek neveléséről 

 Nyilatkozat a 16.00 óráig való benntartózkodás alóli mentességről 

 Kedvezményre jogosító határozatok átvétele 

 Tanulói adatlap kitöltése 

 Nyilatkozat szülői együtt-, vagy különélésről (igazolások, bírósági végzések másolata 

szükséges) 

 Szükség esetén az iskola befogadó nyilatkozatot állít ki a tanuló átvétele ügyében 
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5.7. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 

Tanár neve, heti 

óraszám 
Tehetséggondozás Heti óraszám 

Felzárkóztatás/      

Fejlesztés 

Heti 

óraszám 

Bene János Művészetek 2   

Bene János   X 0,5 

Gelencsér Zsolt   X 1 

Fejes Lajosné Ügyes kezek 1   

Fejes Lajosné   X 1,5 

Győrffyné Tóth 

Ildikó 
  X 1 

Horváthné Szabó 

Lívia 
  X 2 

Jancsekity Réka „TörténÉsz” 1   

Jancsekity Réka   X 1 

Olsovszky Ottilia sportszakkör 1,5   

Olsovszky Ottilia Tömegsport 1,5   

Sántosiné Oláh Edit Sportjáték 2   

Sántosiné Oláh Edit Tömegsport 1   

Szabó Tamásné   X 2 

Varga Ildikó Sport és mozgás 0,5   

Varga Ildikó   X 2 

Hodicsné Puska 

Henrietta 
  X 2 

Csóka Ildikó   X 0,5 

Wind Katalin Mazsorett szakkör 1   

Wind Katalin   X 1 

Oláh Mária 

Zsuzsanna 
Angol 0,5   

Összesen:  12  14,5 
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Egyéb tanórán kívüli foglalkozások: 

 

Foglalkozást tartó 

intézmény 

Foglalkozás neve Korcsoport Foglalkozást tartó 

Mikrokozmosz AMI néptánc 1-4.o 
Varjas Tamás 

 

Mikrokozmosz AMI modern tánc 5-8.o. Rostás Anita 

NDC hip-hop tánc  Rostás Csilla 

MGYLSZ Bozsik 

Program 
labdarúgás 

I. korcsoport 
Kulcsár Bence 

II. korcsoport 

 

5.7.1 Versenyek, versenyre való felkészítések 

Tantárgy Verseny Évfolyam Felelős 

 

Technika 

Országos Technika 

Verseny 
kiírás szerint Győrffyné Tóth Ildikó 

„Ismerem a technikai 

környezetemet” 

technika, életvitel és 

gyakorlat tantárgyi 

verseny 

I. kategória:  

5-6. 

II. kategória: 

7-8. 

Győrffyné Tóth Ildikó 

Horváth Anita 

Életviteli verseny 7-8. Győrffyné Tóth Ildikó 

Matematika 

XXXI. Zrínyi Ilona 

Országos 

Matematikaverseny 

2-8. 

Wind Katalin 

Horváthné Szabó Lívia 

Győrffyné Tóth Ildikó, 

Csóka Ildikó 

Gelencsér Zsolt 

Regionális 

matematika verseny 

5-6. 

7-8. 

Csóka Ildikó 

Győrffyné Tóth Ildikó 

„Vigyázz!Kész!Pénz!” 

csapatverseny a 

pénzügyi tudatosság 

jegyében 

6. Csóka Ildikó 

Fizika Kiírás szerint 7-8. Csóka Ildikó 

Angol 

Szépkiejtési verseny 
4-6. 

Koczor Andrásné 

Oláh Mária 

Spellig Bee betűzési 

verseny 
4-6. Koczor Andrásné 
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Tantárgy Verseny Évfolyam Felelős 

Informatika/ 

Számítástechnika 

PC-START! Megyei 

számítógép-kezelői 

verseny  

7-8. Csóka Ildikó 

„Rajzoljunk 

számítógéppel” 

informatikai 

alkalmazó verseny  

4. 

Molnár Éva 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kodály Zoltán 

Művészeti Verseny 
3-4. 

Horváthné Szabó Lívia 

Szabó Tamásné 

Vers- és prózamondó 

verseny 
1-2. 

 

3-4. 

Hodicsné Puska Henrietta 

Fejes Lajosné 

Horváthné Szabó Lívia 

Szabó Tamásné 

Helyesírási verseny 3. 

4. 

Horváthné Szabó Lívia 

Szabó Tamásné 

Kazinczy Szépkiejtési 

Verseny 
3-4. 

 

Horváthné Szabó Lívia 

Fejes Lajosné 

Szabó Tamásné 

Olvass el! online 

olvasási verseny 

 

4-8. Jónásné Bánfi Csilla 

„OKÉ- Olvasó 

Kölykök Éjszakája” 
kiírás szerint Jónásné Bánfi Csilla 

Csatlakozás regionális 

olvasási versenyekhez 
kiírás szerint Jónásné Bánfi Csilla 

Természetismeret 

Városi 

Környezetvédelmi 

Vetélkedő (Toponár) 

5-8. Bene János 

Természetismereti 

verseny II. Rákóczi 

Ferenc Tagiskola 

kiírás szerint 
Bene János 

Wind Katalin 

Testnevelés és 

sport 

Mezei futóverseny 

diákolimpia 

 

3-8. Olsovszky Ottilia 

Sántosiné Oláh Edit 

 Atlétika négy próba 4-8. 

Birkózás diákolimpia 

 
5-8. 

Ének Népdaléneklési-

verseny 1-4. 

. 

Hodicsné Puska Henrietta 

Schmidt Virág 

Horváth Anita 

Wind Katalin 
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5.7.2  Saját szervezésű versenyek 

Tantárgy Verseny Időpont Évfolyam Felelős 

Matematika Zrínyi Ilona Országos 

Matematikaverseny 

területi fordulója 

2020. 

február 21. 

2-8. Trembeczki 

Csaba megyei 

szervező 

Magyar „Ismerd meg a kortárs 

magyar 

gyermekirodalmat!” 

2020. április 4-6. Lukács Zsófia 

Számítástechnika/ 

Informatika 

PC-START! Megyei 

számítógép-kezelői 

verseny 

 

meghirdetve: 

2020. 

február 

iskolai 

forduló: 2020. 

március 26. 

7-8. Csóka Ildikó 

5.7.3. Országos szervezésű témahetek 

Tantárgy Verseny Időpont Évfolyam Felelős 

Pénz7! Pénzügyi és 

vállalkozói témahét 

 

2020. 

március 2 – 

6. 

3-4. 

5-6. 

7-8. 

Koczor 

Andrásné 

Digitális témahét 

 

2020. 

március 23 

– 27. 

3-4. 

5-6. 

7-8. 

Hodicsné 

Puska 

Henrietta 

Csóka Ildikó 

Fenntarthatósági 

témahét 

 

2020. április 

20 – 24. 

3-4. 

5-6. 

7-8. 

Csikósné 

Kovács 

Emőke 

5.8. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

5.8.1. 2018/2019. tanév I. félévi adatközlés 

 

 

 

 

 

osztály létszám lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

osztálylétszámhoz 

viszonyított % 

5.A. 23 - - 

6.A. 26 5 19,2 

7.A. 26 2 7,7 

8.A. 26 2 7,7 

Összesen 101 9 8,9 
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5.8.2.2018/2019. tanév végi adatközlés 

 

 

 

 

 

 

5.8.3. A lemorzsolódás megakadályozását szolgáló intézkedések 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók érdekében tett intézkedéseket az iskola Tanulói 

esélyegyenlőségi tervében megfogalmazott feladatok határozzák meg, az alábbi feladatok köré 

csoportosítva: 

  Általános, a lemorzsolódás csökkentését célzó beavatkozás 

  Befogadó, együttnevelést célzó oktatás-szervezési beavatkozások 

 Tanulmányi eredmény javítását célzó beavatkozás 

  Általános, a lemorzsolódás csökkentését célzó beavatkozás 

  Tanulmányi eredmény javítását célzó beavatkozás 

 

Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 

intézmények támogatása” című kiemelt projektben való részvétel.  

 

5.9. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok  

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) célja A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 145. § (1) bekezdése alapján „a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét 

a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az 

intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő 

értékelésére, az intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá az intézményi 

önértékelés eredményeire alapozva értékeli, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez 

támogatást ad." 

osztály létszám lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

osztálylétszámhoz 

viszonyított % 

5.A. 24 - - 

6.A. 27 3 11,1 

7.A. 26 1 3,8 

8.A. 25 1 4,0 

Összesen 102 5 4,9 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155


Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola  

 Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 

7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. 

OM:033966 

Kinizsi Lakótelepi Tagiskola - Munkaterv 2019/2020 

26 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) a hatályos jogszabályok alapján 

ötévente egy alkalommal minden pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre kiterjed. 

Ennek az ellenőrzésnek a legfontosabb célja, hogy – az Oktatási Hivatal honlapján korábban 

már nyilvánosságra hozott Kézikönyvekből is megismerhetett módon – az általános 

pedagógiai szempontok alapján történő ellenőrzéssel, értékeléssel az oktatás 

sikerességében kulcsszerepet játszó pedagógusok, vezetők jó gyakorlatát megerősítse, a 

még fejlesztendő területeket beazonosítsa, hozzájáruljon a pedagógiai, vezetői 

kompetenciák fejlesztéséhez, a magyar köznevelési rendszer minőségének, az oktatás 

színvonalának javításához.  

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés általános pedagógiai szempontok szerint történik majd, 

módszere az egységes szempontok szerinti megfigyelés, a mindennapi nevelő-oktató 

munkát megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, interjú felvétele, 

valamint az intézményi önértékelés eredményeinek elemzése. Az ellenőrzéseket külső, 

Mesterpedagógus fokozatba sorolt gyakorló pedagógus szakértők végzik majd, akiket az 

Oktatási Hivatal alaposan felkészített a feladat ellátására. 

 

A 2020. évi tanfelügyeleti ellenőrzési tervbe Gelencsér Zsolt tagintézmény-vezető került 

be intézményvezetői ellenőrzésre.  

5.10. Az intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok  

 

A külső, tanfelügyeleti ellenőrzések a szakértői óralátogatások, dokumentumelemzés és 

interjúk során tapasztaltak mellett az önértékelési eredményekre és az azokhoz is 

információt nyújtó kérdőíves felmérések eredményeire épülnek, ezért az önértékelés 

lebonyolítása fontos intézményi feladat a tanfelügyeleti látogatásokat megelőzően.  

 

Ennek első lépése az intézményi célok, elvárások meghatározása a pedagógusokra, a 

vezetőre és az intézményre vonatkozóan a megadott egységes elvárás-rendszerek mentén, 

mivel így tudja a tanfelügyelet és az önértékelés az intézmény saját céljait, sajátosságait is 

figyelembe venni. Az önértékelés előkészítése, belső szabályozása, tervezése és ehhez 

kapcsolódóan a partnerek tájékoztatása szintén az intézmény feladata. 
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Feladataink: 

 az intézményi önértékelési csoport újraválasztása 

 az általános iskolára vonatkozó kézikönyv áttanulmányozása 

 az intézményi önértékelési rendszer működtetésének megtervezése 

 az intézményi önértékelés bevezetésének ütemtervének elkészítése 

 a 2019/20-as tanévre szóló önértékelési terv elkészítése és nevelőtestületi elfogadása 

 dokumentumelemzések 

 interjúk készítése 

 kérdőíves felmérések 

 óralátogatások és óraelemzések 

 kapott vizsgálati anyagok és értékelések feltöltése az OH felületre 

6. A gyermekvédelmi munka 

6.1 A tanévkezdés kiemelt feladatai: 

 Az étkezéssel kapcsolatos kedvezményekre való jogosultságot igazoló dokumentumok 

rendszerezése, határozatok összegyűjtése a szülőktől. 

 Az étkezési kedvezményben részesülő gyerekek folyamatos egyeztetése a gazdasági 

ügyintézővel. 

 Nyilvántartás frissítése az iskola hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulóiról, valamint a tartósan beteg és több gyermekes családban élőkről. 

 Konzultáció megszervezése a veszélyeztetett és védelembe vett gyerekek 

családsegítőivel. 

 Tájékozódás az iskolai védőnőtől az esetleges egészségügyi, mentálhigiénés és 

veszélyeztető tényezőkről. 

 A gyermekvédelmi munkaközösség munkáját gyermekvédelmi koordinátor 

Gelencsér Zsolt, a Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tagintézmény-vezetője látja el. 

 Az osztályfőnökök segítségével folyamatosnak kell lenni a hiányzások követésének, 

igazolatlan iskolai hiányzás esetén a szükséges intézkedéseket az eljárásrend szerint 

meg kell tenni. 
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 A veszélyeztető tényezők feltárásában, észlelésében az iskola minden pedagógusának 

részt kell venni, tapasztalataikról a gyermekvédelmi felelőst és a tagintézmény-vezetőt 

tájékoztatniuk kell. 

6.2.Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (1997. évi XXXI. törvény) 

(2) *  A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi 

nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át, ha 

aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, 

ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja 

meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket. 

 

A gyermekvédelmi törvény értelmében ingyenes étkeztetésre jogosult  

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy 

 nevelésbe vett gyermek 

kedvezményes 50%-os étkeztetésre jogosult 

 három- vagy többgyermekes családok,  

 tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló 

 

Az egyéni munkarenddel kapcsolatos változások 2019. szeptember 1-jétől hatályosak.  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_

munkarend 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV#lbj159id3d60
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend
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6.3 Tankönyvellátás 

Jogszabályi háttér: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 20/2012. EMMI rendelet 

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

 a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

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

pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról. 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az alábbi tanulók: 

 az 1 - 9. évfolyamos tanulók 

 a 10., 11., és 12. évfolyamos tanulók közül azok, akiknek szülei normatív 

kedvezmény iránti igényt nyújtanak be. 

7. A pályaválasztás 

A pályaválasztást segítő tevékenységek: 

 Pályaválasztási szülői értekezlet 

 Pályaválasztási kiállításokon való részvétel 

 Nyílt középiskolai napokon látogatás az intézményekben 

 Üzemlátogatások 

 Középiskolák személyes tájékoztatói az intézményünkben 

 Középiskolák honlapjain lévő tájékoztatók figyelemmel kísérése 

 Pályaorientációs nap 

8. A minőségfejlesztési munka tervezése 

A minőségfejlesztés olyan tudatos intézményi tevékenység, amely a célok, és a működés 

állandó közelítését szolgálja: alapvetően a folyamatokra, a folyamatok szabályozására irányul. 

A minőségirányítás feladata, hogy segítse a Pedagógiai Program megvalósítását, illetve a 

meghatározott cél, és feladatrendszer megvalósulásának eredményességét mérje, hiszen a 

minőség a programban megfogalmazott céloknak való megfelelés és hatékony működés.  
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Az Intézményünk éves munkatervében megfogalmazottak megvalósítása érdekében olyan 

intézményként szeretnénk működni, amely 

 

 a törvényi kötelezettségből adódó és a helyi nevelési, pedagógiai programban vállalt 

feladatait partnerei megelégedésére látja el; 

 a gyermeki boldogság, testi- lelki egészség megóvását, a személyiség fejlesztését a 

szülői házzal közös munkálkodás eredményeként valósítja meg; 

 olyan nevelési környezetet biztosít, amelyben a szeretet, tolerancia, a másság 

elfogadása, az együttműködés, a világ iránt való érdeklődés a meghatározó szellemi és 

emberi érték; 

 minden gyermeket és tanulót hozzásegít a benne rejlő tehetség felismeréséhez és 

fejlesztéséhez; 

 vállalja az alapvető erkölcsi normák közvetítését, a helyi hagyományok ápolását; 

 színvonalas nyelvi és számítástechnikai képzéssel, mentális képességek fejlesztésével 

igyekszik megfelelni a kor speciális kihívásainak; 

 

8.1 Minőségbiztosítási elvárások 

 

Ssz. Elvárások Megvalósítás Célok, eredmények 

1.  Esélyegyenlőség 

elősegítése 

Esélyegyenlőségi terv 

alapján a HHH-s 

gyermekek fokozott 

segítése,  

 

BTM és SNI 

gyermekek 

bukásmentessége 

2.  Egész napos iskola 

eredményes 

működtetése alsó 

tagozat egészén, 

felsőben ajánlatként. 

 

 

Folyamatos visszajelzés 

kérése a tanulási 

folyamatról 

Az előző évek 

tanulmányi 

eredményeinek 

megőrzése, javítása 

3.  Kapjon kiemelt 

szerepet az angol 

nyelvtanulás, a 

számítástechnika/informatika 

oktatása a művészeti 

nevelés és a sport. 

(dráma, néptánc, 

Csoportbontásos oktatás. 

 

Eredményes részvétel  

angolversenyeken. 

Neveltségi szint 

emelkedése a 

drámafoglalkozások 

hatására. 
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Ssz. Elvárások Megvalósítás Célok, eredmények 

sportrendezvények). Kiemelkedő 

sporteredmények 

elérése. 

Informatika 

versenyeredmények. 

4.  Felkészítés a 

továbbtanulásra 

Tantárgyi előkészítők 

magyar és matematika 

tárgyakból, 

tehetséggondozó órák 

szervezése magyar és 

matematika tárgyakból 

Valamennyi 8. 

osztályos tanulónk 

sikeres 

beiskolázása az 

általuk választott 

középiskolákba 

 
 

8. 2 Kiemelt feladatok 

Ssz. Kiemelt feladatok Megvalósítás Célok, eredmények 

1. Pedagógusok szakmai 

felkészültségének, az 

oktatás minőségének 

további emelése 

Továbbképzések, 

pályázatok 

keresése 

Sikeres pályázat esetén a 

program 

megvalósulása 

Továbbképzéseken való 

sikeres részvétel 

2. Matematika, magyar 

kompetenciaterület 

erősítése 

4-8. osztályig 

feltérképezés, mérési 

eredmények értékelése, 

fejlesztési terv készítése. 

Kompetenciamérés előző 

tanévinél jobb 

eredménye a következő 3 

évben 

3. Magatartási problémák 

még 

hatékonyabb kezelése 

Alsósok és felsősök 

agressziókezelő, 

konfliktuskezelő, 

programjainak növelése. 

Kapcsolat felvétele, a 

közösen tervezett 

programok megvalósulása 

(ÁNTSZ, Családsegítő, 

Civil szervezetek 

4. Tanulási problémákkal 

küzdő gyermekek 

differenciált fejlesztése, 

egyéni bánásmód 

alkalmazása 

BTM-es és SNI-s tanulók 

differenciált kezelése, 

differenciált értékelése 

Hatékony együttműködés 

a fejlesztő 

pedagógusokkal, egyéni 

fejlődési mutatók 

5. Pedagógusok értékelése Értékelés, önértékelés 

elkészítése. 

Célkitűzések 

megfogalmazása 

A következő tanévben is 

az oktató munka 

színvonalának emelkedése, 

karriertervezési, 

beiskolázási tervek 

elkészítése. 
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9. A személyi feltételek 

Szakos ellátottság 

A 100%-os szakos ellátottságot két kolléga tagintézményi áttanításával, illetve egy kolléga 

óraadói megbízásával tudjuk biztosítani.  

 Név Tanított szak Küldő tagintézmény 

1. Héra Zoltán biológia 7-8.o Toldi Lakótelepi Tagiskola 

2. Söjtöryné Christ Éva kémia 7-8.o. 
Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Tagiskola 

3. Molnár Éva informatika 4. és 8.o. Óraadó 

 

A nevelőtestület megoszlása minősítésük alapján 

 Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus 

2013.évi életpálya 

besorolás alapján 
15 fő   

2014. évi rendkívüli 

minősítési eljárás 
 

1 fő 

(átsorolás 2015.01.01.) 
 

2014. évi rendkívüli 

mesterpedagógusi 

próbaminősítési 

eljárás 

  

3 fő 

(átsorolás 2015. 

01.01.) 

2015. évi minősítési 

eljárás 
 

1 fő 

(átsorolás 2016. 01.01.) 
 

2016. évi minősítési 

eljárás 
 

5 fő 

(átsorolás 2017. 01.01.) 
 

2017.év  

3 fő lépésre jogosult 

2017.01.01-jén 

1 fő Ideiglenes Ped.II. 

fokozatból véglegesen 

Ped.II. fokozatba került 

 

2017. évi minősítési 

eljárás 
 

1fő  

(átsorolás 2018.01.01.) 
 

2018. évi minősítési 

eljárás 
 

 

Jelentkezett:  1fő  

(átsorolás 2019.01.01.) 

 

2019. évi minősítési 

eljárás 
 

jelentkezett: 1 fő, 

bekerült 1 fő 
 

2020. évi minősítési 

eljárás 
 

jelentkezett: 2 fő, 

bekerült 1 fő 
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9.1 A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

A 2019. évi minősítővizsgák, minősítési eljárások 

A tagiskolából Gelencsér Zsolt vesz részt a 2019. évi minősítő eljárásban 2019. október 15-én. 

9.2. Aktualizált munkaköri leírások  

A 2019/ 2020-as tanévre vonatkozó munkaköri leírások elkészültek, 2019. szeptember 2-án az 

első tanítási napon a kollégák aláírásukkal igazolták az átvételt. Az aktualizált munkaköri 

leírások a személyi anyagban megtalálhatók.  

 

10. Pedagógus továbbképzési és beiskolázási terv 

10.1 Tervezett továbbképzések 

Ssz. Név Munkakör Továbbképzés megnevezése 

1.  Horváthné Szabó 

Lívia 
tanító 

Kaposvári Egyetem Senior Képzési 

Program 

2.  Oláh Mária angol, drámapedagógia 

szakos tanár 

akkreditált élménypedagógiai 

alapképzés 

3.  
Jónásné Bánfi Csilla 

tanító KRE gyermekirodalmi konferencia 

Könyvtárostanárok Szakmai Napja 

4.  

 

Csikósné Kovács 

Emőke 

 

Szabó Tamásné 

 

Koczor Andrásné 

 

Varga Ildikó 

 

Olsovszky Ottilia 

 

Csóka Ildikó 

 

 

Sántosiné Oláh Edit 

 

Hodicsné Puska 

Henrietta 

 

Horváth Anita 

 

tagintézmény-vezető 

helyettes 

 

 

szaktanácsadó, tanító 

 

tanító, angol szaktanító, 

erkölcstan tanár 

 

tanító 

 

testnevelés szakos tanár 

 

matematika-fizika szakos 

tanár, informatika szakos 

középiskolai tanár 

 

tanító, testnevelés 

szakkollégium 

 

tanító 

 

 

tanító 

POK szakmai képzések 

5.  
teljes tantestület 

 belső továbbképzés, jó gyakorlat, 

bemutató óra (KIP módszer) 
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11. Az alkalmazotti közösségek munkamegosztása 

11.1. A vezetők heti ügyeleti rendje, napi beosztása 

 Gelencsér Zsolt   16.00 óráig:  A hét: hétfő, szerda 

       B hét: hétfő, péntek 

 Csikósné Kovács Emőke 16.00 óráig:  A hét: kedd, péntek 

       B hét: kedd, szerda 

11.2. Az intézményben működő alkalmazotti közösségek tanévre vonatkozó 
feladatai 

11.2.1 Munkaközösségek, munkaközösség vezetők  

 Munkaközösség 
Munkaközösség 

vezető 
Munkaközösség tagjai 

1. Tanítói munkaközösség Fejes Lajosné 

Szabó Tamásné 

Wind Katalin 

Varga Ildikó 

Hodicsné Puska Henrietta 

Schmidt Virág 

Horváthné Szabó Lívia 

Jónásné Bánfi Csilla 

Koczor Andrásné 

Sántosiné Oláh Edit 

Oláh Mária 

Horváth Anita 

2. 
Napközis 

munkaközösség 
Wind Katalin 

Wind Katalin 

Varga Ildikó 

Csikósné Kovács Emőke 

Schmidt Virág 

Horváthné Szabó Lívia 

Fejes Lajosné 

Sántosiné Oláh Edit 

Szabó Tamásné 

Horváth Anita 

Hodicsné Puska Henrietta 

3. 
Felsős szakmai 

munkaközösség 
Csóka Ildikó 

Csóka Ildikó 

Győrffyné Tóth Ildikó 

Horváth Anita 

Bene János 

Lukács Zsófia 

Hodicsné Puska Henrietta 

Csikósné Kovács Emőke 

Oláh Mária 

Olsovszky Ottilia 

Jónásné Bánfi Csilla 

Jancsekity Réka 

Koczor Andrásné 
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 Munkaközösség 
Munkaközösség 

vezető 
Munkaközösség tagjai 

4. 

Osztályfőnöki és 

programszervező 

munkaközösség 

Oláh Mária 

Oláh Mária 

Fejes Lajosné 

Horváthné Szabó Lívia 

Szabó Tamásné 

Varga Ildikó 

Csóka Ildikó 

Győrffyné Tóth Ildikó 

Koczor Andráné 

Csikósné Kovács Emőke 

Jónásné Bánfi Csilla 

Jancsekity Réka 

Olsovszky Ottilia 

 

A munkaközösség-vezetők általános feladatai:

 Szakmai munka gondozása, az iskola helyi programjának és helyi tanterveinek 

megfelelően. 

 Szakmai-pedagógiai segítségnyújtás a munkaközösség tagjainak. 

 A szakmai munka ellenőrzése, értékelése, pedagógiai értékelési rendszer alapján a 

pedagógusok munkájának értékelése. Óralátogatások.  

 Taneszközök bővítési lehetőségeinek figyelemmel kísérése, szükséges beszerzések 

tervezése, segítése.

 Házi versenyek szervezése, lebonyolítása, versenyekre felkészítés. 

 Felmérések tervezése, lebonyolítása 

 Az országos mérések eredményeinek elemzése, értékelése, feladatok meghatározása 
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11.2.2 Iskolai megbízások, választott tisztségek, feladatok  

Választott tisztségviselők 

Közalkalmazotti Tanács tagja Oláh Mária 

PSZ tagiskolai csoport vezetője Jónásné Bánfi Csilla 

Gyermekeinkért Alapítvány kuratóriumi tagjai 
Rajcziné Joó Judit 

Vörös Gyuláné 

DÖK segítő pedagógus Sántosiné Oláh Edit 

Magyar Gyerekkönyv Fórum (HUBBY) elnökségi tagja Jónásné Bánfi Csilla 

UNICEF Magyarország „Szívünk rajta” gyerekkönyv 

ajánló program zsűri tagja 

Jónásné Bánfi Csilla 

Iskolai feladattal megbízott felelősök 

Környezetvédelmi koordinátor Csikósné Kovács Emőke 

Kompetenciamérés koordinátora Csikósné Kovács Emőke 

Tankönyvfelelős Lutter Gábor 

Könyvtáros  Jónásné Bánfi Csilla 

Esélyegyenlőségi felelős Horváthné Szabó Lívia 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Sántosiné Oláh Edit 

Rendezvények hangosítása Mester András rendszergazda 

Színházszervező (alsós), Roxinház szervező Fejes Lajosné 

Színházszervező (felsős) Oláh Mária 

Vöröskereszt által kiképzett elsősegélynyújtó Gelencsér Zsolt 

NETFIT mérés felelőse Olsovszky Ottilia 

DIFER- mérés felelőse Horváth Anita 

Egészségnevelési koordinátor Sántosiné Oláh Edit 

Mozi-szervező Varga Ildikó 

Hangverseny, bábszínház kapcsolattartó Wind Katalin 

Intézményi önértékelési csoport vezetője Csóka Ildikó 

Intézményi önértékelési csoport tagjai 
Csikósné Kovács Emőke 

Oláh Mária 

Tanulói balesetbiztosítás felelős Fejes Lajosné 

Mentor Horváthné Szabó Lívia 

A gyermekeinkért Alapítvány kuratóriumának átszervezése az alapítvány zavartalan és 

jogszabályi előírásoknak megfelelő működése érdekében átszervezés alatt áll.  
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12. A belső ellenőrzés általános rendje 

12.1. Ellenőrzési terv 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

augusztus 
munkaköri leírások 

aktualizálása 

pedagógusi és 

alkalmazotti kör 

munkaköri leírása 

szöveg 

aktualizálása, új 

dokumentum 

készítése 

tagint.-vez. 

augusztus munkaközösség-

vezetők megerősítése  

jegyzőkönyvek, 

jelenléti ívek 

dokumentum-

elemzés 
tagint.-vez. 

augusztus A helyi tanterv és a 

tanmenet összhangja 
tanmenetek 

összehasonlító 

elemzés 

mk. vez., 

tagint.-vez.h. 
augusztus 

Tantermek előkészítése 

a tanulók fogadására 

osztálytermek, 

szaktantermek 
bejárás 

tagint.-vez. 

tagint.-vez.h 

gondnok 
augusztus Munka- és 

balesetvédelmi szemle 

intézmény teljes 

területe 
bejárás  

szeptember 

közalkalmazotti 

alapnyilvántartás 

aktualizálása 

személyi anyagok 

ellenőrzése 

 

 

dokumentum-

elemzés 
tagint.-vez. 

szeptember 

2019/2020. tanév 

dokumentumainak 

megnyitása, adatok 

feltöltése 

KRÉTA 
online 

ellenőrzés 

tagint.-vez. 

tagint.-vez.h 

 

szeptember 
kedvezményre 

jogosultság igazolása 

kedvezményre 

jogosító 

határozatok 

dokumentumok 

vizsgálata 

gyermek-

védelmi felelős 

október 
beszoktatási időszak 

eredményessége 
1. osztáy óralátogatás 

tagint.-vez. 

tagint.-vez.h 

mk.vez., 

óvónők 

október 
felsős szokásrend 

kialakítása 
5. osztály óralátogatás 

tagint.-vez. 

tagint.-vez.h 

mk.vez., alsós 

tanítók 

október 
 dokumentumok 

ellenőrzése 
KRÉTA 

nyilvántartások 

online 

ellenőrzése 

osztályfőnöki 

munkaközös-

ség vezető 

október 

személyi anyag 

dokumentumainak 

rendezése, módosítások 

személyi anyag 

a 

dokumentumok 

ellenőrzése 

tagint.-vez. 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

november 
8. évfolyam 

tanulmányi munkája 
szaktárgyi órák óralátogatás 

tagint.-vez. 

tagint.-vez.h 

mk.vez. 

november 
7. évfolyam 

tanulmányi munkája 
szaktárgyi órák óralátogatás 

tagint.-vez. 

tagint.-vez.h 

mk.vez. 

december 
4. évfolyam 

tanulmányi munkája 
szaktárgyi órák óralátogatás 

tagint.-vez. 

tagint.-vez.h 

mk.vez. 

december 
 dokumentumok 

ellenőrzése 
KRÉTA 

online 

ellenőrzés 

osztályfőnöki 

munkaközös-

ség vezető 

január 

félévi adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

KRÉTA 

statisztika 

online 

ellenőrzés 

tagint.-vez. 

tagint.-vez.h 

február 

középiskolai 

beiskolázással 

kapcsolatos teendők 

a tanulók felvételi 

dokumentumainak 

kezelése 

a 

dokumentumok 

ellenőrzése 

tagint.-vez. 

tagint.-vez.h 

február 
2. évfolyam 

tanulmányi munkája 
szaktárgyi órák óralátogatás 

tagint.-vez. 

tagint.-vez.h 

mk.vez. 

március 
3. évfolyam 

tanulmányi munkája 
szaktárgyi órák óralátogatás 

tagint.-vez. 

tagint.-vez.h 

mk.vez. 

március 
dokumentumok 

ellenőrzése 
KRÉTA 

nyilvántartások 

online 

ellenőrzése 

osztályfőnöki 

munkaközös-

ség vezető 

április 
6. évfolyam 

tanulmányi munkája 
szaktárgyi órák óralátogatás 

tagint.-vez. 

tagint.-vez.h 

mk.vez. 

május 

törvényi előírásoknak 

megfelelő 

bukásértesítők 

ellenőrzők, 

tájékoztató 

füzetek 

dokumentumok 

ellenőrzése 

 

tagint.-vez.h 

 

június 
tanév végi 

adminisztráció 

naplók, 

törzskönyvek, 

bizonyítványok  

dokumentum 

vizsgálat 

tagint.-vez. 

tagint.-vez.h 

június 

javítóvizsgák 

tematikájának és 

időpontjának 

megküldése 

iktatókönyv 
dokumentum 

vizsgálat 

 

tagint.-vez.h 
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12.2. Belső kommunikáció és információáramlás 
12.2.1 A tanév feladatait meghatározó legfontosabb dokumentumok: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról  

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

 Az iskola Pedagógiai programja, Minőségirányítási programja 

 Munkaközösségek által meghatározott feladatok 

12.2.2 Nevelőtestületi értekezletek, munkaértekezletek 

Lásd az 1.4 pontban 

12.2.3 Iskolarádió 

A tanulók, vagy a pedagógusok egészét érintő hírek átadásának leggyorsabb módja az 

iskolarádió használata. Reggelente 7.30 és 7.55 óra között rövid zenés összeállítással várjuk az 

iskolába érkező diákokat. 

12.2.4 Faliújság 

  Hirdetmények: városi programok, színház, moziműsor, tájékoztató levelek, egyéb 

  Szülői faliújság: programok, időpontok, tájékoztató levelek, egyéb 

  Tantárgyi faliújságok: versenyek, versenyeredmények, felhívások, egyéb 

  „Jeles napok”faliújság: Minden hónapban más munkaközösség készíti 

  Tanári faliújság: helyettesítések, órarendek, időpontok, rendezvények, tájékoztató 

 levelek 

  Napközis faliújság: kiállítás a csoportok munkáiból 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.247176
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=208840
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.333318
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.333318
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31239.332569
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31239.332569
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31239.332569
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.336315
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.336315
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.336315
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200110.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200110.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200051.emm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200051.emm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200048.emm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200048.emm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200048.emm
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167988.337151
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167988.337151
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12.2.5 Elektronikus levelezés 

Az információáramlás leggyorsabb módja. A központi iskola és a Tankerület ezen keresztül 

tájékoztat bennünket. A vezetőség és a kollégák közti gyors információáramlás legmegfelelőbb 

színtere. 

13. Tárgyi felszereltség 

13.1 Épület állaga, műszaki állapota, környezete 

A nyári szünet során az intézményben a következő felújításokra kaptunk engedélyt: 

 első osztályos tanterem kifestése 

 vizesblokkok higiéniai festése 

 3 tanterem táblafestése 

 kültéri fa padok felújítása 

13.2. Tantermi, szaktantermi elhelyezés, pihenést szolgáló területek 

 Az alsó tagozat számára 6 tanterem áll rendelkezésre, melyeket a szerény anyagi 

lehetőség ellenére utánozhatatlan hangulatúvá varázsolnak a kollégák. 

 A tanulási zavarokkal küzdő gyerekek számára jól felszerelt fejlesztő terem áll 

rendelkezésre, melyet a korrepetálások, fejlesztő foglalkozások és logopédiai 

fejlesztések során maximálisan tudunk használni. 

 A felső tagozat számára 10 szaktanteremben zajlik az oktatás.  

 Sajnos az elmúlt húsz- huszonöt évben nem volt lehetőség új bútorok vásárlására, így 

a padok és a székek nagyon elhasznált állapotban vannak. 

 Az elmúlt években kialakításra került egy gyermekvédelmi tárgyaló, ahol a központi 

iskola gyermekvédelmi felelőse tartotta a havi összejöveteleket, de 

esetmegbeszélésekre, a pszichológus fogadó óráira, kiscsoportos foglalkozásokra és 

munkaközösségi megbeszélésekre is kihasználjuk a barátságosan berendezett 

helységet.  

 

A tantermek mellett az intézmény rendelkezik még a következő helyiségekkel 

 2 vezetői iroda 

 1 tanári szoba 

 1 testnevelő tanári szoba,1 tornaterem, fiú és leány öltözőkkel  
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 1 könyvtár, 1 olvasóterem 

 1 ebédlő, 1 konyha 

 1 sportpálya, 2 udvar 

 1 műhely, 2 raktár 

13.3 Tárgyi felszereltség, az eszközjegyzéknek való megfelelés 

A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről szóló 

jegyzékben (20/2012. EMMI rendelet 2.sz. melléklet ) megjelölt előírások közül az intézmény 

az alábbiakkal nem rendelkezik: 

 aula 

 nyelvi labor 

13.4 Sportlétesítmények, lehetőségek 

A felújításra szoruló tornatermen és sportudvaron kívül az intézmény nem rendelkezik egyéb 

sportlétesítménnyel.  

14. Pályázatok 

14.1. Futó pályázatok  

 EFOP-3.1.15-16-2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása” című kiemelt projekt.  

 EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” 

 EFOP-3.3.5-17-2017-00034 „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő 

iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása Kaposvári Tankerületi Központnál” 

 EFOP-3.2.5-Pályaorientáció 

 EFOP-1.8.5 „Menőmenzák az iskolákban” 

 „Játék határokkal” – Ökumenikus Segélyszervezettel  

 BIZTIBUSZ – Biztonságos Iskola Pályázat United Way 

14.2 Fenntartási időszakban levő pályázatok 

 

 TÁMOP-3.1.4.-C-14-2015-0650 azonosító számú az „Élményekkel a tanulásért,- így 

a tanulás is élmény!  
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15. Az intézmény kapcsolatrendszere és ebből adódó feladatai 

15.1. Kapcsolat a fenntartóval 

A fenntartóval a közvetlen kapcsolatot a főigazgató tartja rendszeresen. A tagintézmény-

vezetőket a tankerületben tartott aktuális értekezletre hívják, melyről írásos összefoglaló készül. 

A kapcsolattartás elsősorban elektronikus levelezés útján történik.  

15.2. Intézményi Tanács 

Az Intézményi Tanács tagjai: Dr. Csató László az Önkormányzat képviselője 

     Dombosi Kornélia a Központi Általános Iskola képviselője 

     Dr. Ozsváth Ferenc a Szülői Munkaközösség képviselője 

Az Intézményi Tanáccsal a kapcsolatot a főigazgató asszony tartja, a törvényi előírásoknak 

megfelelően évente két alkalommal beszámol az intézmény munkájáról. 

15.3. Egyéb partnerek 

 Búzavirág Óvoda 

 Iskolaorvos 

 Iskolafogászat 

 Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium 

 Napkerék Egyesület 

 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthona 

 

17. Éves önértékelési terv 2019-2020-as tanév 

Az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítása az adott tanévre vonatkozó 

éves önértékelési terv szerint történik. Az intézményvezető az önértékelési programban 

rögzítetteknek megfelelően delegálhatja az éves tervezési feladatot az Önértékelést Támogató 

Munkacsoport tagjainak, akik az önértékelési programban előírt feltételek szerint 

meghatározzák az adott tanévben elvégzendő önértékelési feladatokat.   

A munkacsoport vezetőjét az intézményvezető bízta meg. 

Vezetője:  Csóka Ildikó reál munkaközösség vezetője szakértő 

(pedagógiai értékelés, minősítés) 

Tagjai: Csikósné Kovács Emőke  tagintézményvezető- helyettes  

 Oláh Mária osztályfőnöki és programszervezői 

munkaközösség vezetője, Közalkalmazotti 

Tanács intézményi tagja 
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 A csoport feladatai:  

• Felülvizsgálja az intézményi ötéves programját a megváltozott útmutató alapján. 

• Elkészíti az ötéves program alapján az intézmény éves önértékelési tervét. 

• Tájékoztatja a tantestületet és az aktuálisan érintett kollégákat 

• Elkészíti a feladatmegosztást és felkészíti az értékelésbe bevont kollégákat. 

• Összeállítja az adatgyűjtéshez szükséges kérdőíveket, interjúterveket. 

• Elkészíti az interjúk jegyzőkönyveit. 

• Kezeli az OH informatikai támogató felületét. 

• Részt vesz az intézmény önértékelési folyamatában. 

 

18. Iskola-egészségügyi munka 

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskolájának 

                               Iskolaorvosa:  Dr. Terkovics Magdolna 

                               Rendelő címe:  7400 Kaposvár, Füredi u. 69 – 71. 

                               Telefonszáma:  82/318 – 358  

                               Asszisztensnő:  Józsáné Szijj Julianna 

                               Védőnője: F. Kállai Gabriella 06 – 70 - 967 – 4545 

                               Védőnői tanácsadó címe:  7400 Kaposvár, Füredi u.69. 

                               Telefonszáma:   82/410 – 322  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gelencsér Zsolt 

                         tagintézmény-vezető 
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19. Melléklet 

19.1. Tanítói munkaközösség munkaterve 

1. Munkaközösség-vezető: Fejes Lajosné 

Munkaközösségi tagok:  

 

Szabó Tamásné 4. osztályos osztályfőnök, szaktanácsadó 

Wind Katalin 4. osztályos tanító, napközis munkaközösség-

vezető 

Varga Ildikó   1. osztályos osztályfőnök, mozi-szervező 

Hodicsné Puska Henrietta 1. osztályos tanító, hitoktató, informatika tanító, 

napközis csoportvezető 

 Fejes Lajosné   2. osztályos osztályfőnök, munkaközösség-vezető 

színházszervező (alsós), roxínház szervező, 

biztosítási felelős 

  Horváth Anita   2. osztályos tanító, napközis csoportvezető 

Horváthné Szabó Lívia 3. osztályos osztályfőnök  

Schmidt Virág 3. osztályos tanító, napközis csoportvezető 

Jónásné Bánfi Csilla könyvtáros 

Koczor Andrásné angol szaktanító, szaktanácsadó 

Sántosiné Oláh Edit testnevelés szaktanító, DÖK segítő  

Oláh Mária dráma és tánc szaktanár, közalkalmazotti tanácstag 

2. Oktatási-nevelési céljaink 

A gyermekközösség, s benne az egyes gyermek áll iskolánk életének, valamennyi 

tevékenységének középpontjában. Nekik, értük, velük történik minden, ők hordozzák 

magukban az eredményeket. Aktív, cselekvő részesei az iskola életének, akár a tanulás 

folyamatára, akár egyéb tevékenységre gondolunk. 

Célkitűzéseink megegyeznek az iskolai munkaterv célkitűzéseivel.  

Minden tanuló egyéni képességeinek megfelelően találjon olyan tevékenységi területet, 

amelyben kibontakoztathatja személyiségét, és sikerélményhez jut. 

Iskolánk tanulói közül egyre több a hátrányos helyzetű gyerekek száma. Ezeknek a 

tanulóknak a motiválása számunkra nagyobb odafigyelést igénylő feladat. Ezért 

igyekszünk új módszereket alkalmazni, amelyekkel motiválhatjuk a tanulóinkat, 

segíthetjük eredményességüket, a kudarcmentes tanulást. 
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Oktatási céljaink: 

Az alsó tagozat célja elsősorban a szocializáció, a társas viselkedési normák 

begyakorlása a feladattudat elmélyítése. Legfőbb célunk az alapvető képességek és 

készségek kialakítása: írás, olvasás, szövegértés, számolás, tájékozódás a környezetben. 

A 6-10 éves gyerekeket meg kell tanítani tanulni, figyelni, érdeklődni, kérdezni.  

Anyanyelv 

– Célunk az igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat kialakítása 

– A helyes kiejtés és a spontán beszéd fejlesztése 

– A szövegértési-szövegalkotási kompetencia fejlesztése 

– Az írástempó fokozása az íráskép megtartásával, fejlesztésével 

– Helyesírás fejlesztése 

 

Matematika 

– Logikus gondolkodás fejlesztése 

– Alapműveletek begyakorlása, kiemelten a szorzás, osztás begyakorlottságának 

növelése 

– Tehetséges tanulók gondozása 

– Felzárkóztatás, differenciált foglalkoztatás 

 

Környezetismeret 

– A környezetvédelem fontossága, környezettudatos magatartás kialakítása 

– A körülöttünk levő szűkebb és tágabb környezetünk megismerése 

– Fontos természeti, társadalmi ismeretek nyújtása 

– Programok szervezése hazánk megismerésére 

 

Művészetek 

– A művészeti tantárgyak célja a tanulók szépérzékének, mozgáskultúrájának, 

érzelemvilágának fejlesztése 

– Ezeken a foglalkozásokon igyekszünk minél több sikerélményhez juttatni 

tanulóinkat 

– Kiállítás készítése a tanulói munkákból 

 

Nevelő munkánk célja: 

 

Az elméleti és szakmai ismeretek magas szintű átadása mellett tanulóink személyiségének 

harmonikus fejlesztése, az elfogadott társadalmi és erkölcsi értékek elmélyítése. 

Tanítási gyakorlatunkban a tudás gyakorlati alkalmazására helyezzük a hangsúlyt. Nevelő-és 

oktató munkánk során figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit,  

tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát. 

Segítjük a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását illetve a bármilyen oknál fogva 

hátrányos helyzetben lévő tanulók felzárkóztatását. Tanítási óráinkon a hatékony tanítási 

módszereket helyezzük előtérbe, differenciált tanulásszervezéssel. A digitális oktatás minél 

szélesebb körű beépítése tanóráinkba. Tudatos, felelősségteljes felkészítés a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének mérésére. 

Közreműködünk a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 
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A szülőket és a tanulókat tájékoztatjuk az őket érintő kérdésekről. A szülőt figyelmeztetjük, ha 

gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedéseket tartunk 

szükségesnek. Átadjuk a tanulóknak az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket. 

Tiszteletben tartjuk a tanulók emberi méltóságát és jogait. 

 

Kapcsolataink 

- A környező óvoda pedagógusaival jó kapcsolatban vagyunk. Közös látogatásokat, 

megbeszéléseket tartunk. 

- Az SZM vezetése, tagjaitól is segítséget kapunk oktató-nevelő munkánkhoz. 

- Napközis kollégáinkkal napi kapcsolatban állunk, kölcsönösen segítjük egymás 

munkáját. 

- A szülőkkel való partneri kapcsolatot erősítjük. 

Egyéb 

- Kirándulásokkal, vetélkedőkkel, sportprogramokkal, túrákkal, színház, bérleten 

kívüli előadások, hangversenyek, mozi, kiállítás és múzeumlátogatásokkal, 

korcsolya- és úszásoktatással igyekszünk vonzóvá tenni iskolánkat.  

- A házirend megismertetése a gyermekekkel és a szülőkkel. Meg kell teremtenünk a 

rend, önkiszolgálás, fegyelem egységes bánásmód megszilárdítását. 

- Mindent megteszünk tanulóink oktatása, nevelése érdekében (könyvtári órák az 

iskolai és a Megyei- Városi Könyvtárakban, szakkörök) 

- Különböző versenyeken indítjuk tanulóinkat. Szeretnénk, ha az alsós tanulók minél 

nagyobb létszámmal elindulnának iskolánkon kívüli versenyeken is, hogy ott is 

öregbíthessék iskolánk hírnevét, mint az elmúlt években. 

 

3. A munkaközösség által szervezett versenyek: 

 

A verseny megnevezése A verseny időpontja Felelős 

Zrínyi Ilona Matematika 

Versenyre felkészítés 

/háziverseny/ 

2020. február 21. 

Nev.: 

2019.10.15. 

Horváthné Szabó Lívia 

Wind Katalin 

Gelencsér Zsolt 

 

Környezetvédelmi 

vetélkedőre felkészítés 

/háziverseny/ 

2020. május 

Szabó Tamásné 

Varga Ildikó 

Horváth Anita 

Horváthné Szabó Lívia 

Prózamondó verseny 

1.- 2. o. 
2020. március 

Hodicsné Puska Henrietta 

Fejes Lajosné 
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Prózamondó verseny 

3. – 4. o 
2020. március 

Szabó Tamásné 

Horváthné Szabó Lívia 

Fejes Lajosné 

Helyesírási verseny   3. o 2020. április 
Horváthné Szabó Lívia 

Fejes Lajosné 

Helyesírási verseny     4. o. 2020. április 
Szabó Tamásné 

Fejes Lajosné 

Szépkiejtési verseny   3. o. 2019. november 
Horváthné Szabó Lívia 

Fejes Lajosné 

Szépkiejtési verseny   4. o 2019. november 
Szabó Tamásné 

Fejes Lajosné 

Népdaléneklési verseny 1.-4. 

o. 
2020. október 

Hodicsné Puska Henrietta 

Schmidt Virág 

Horváth Anita 

Wind Katalin 

 

4. A munkaközösség tagjai a következő városi, megyei tanulmányi versenyekre 

készítik fel a tanulókat: 

A verseny megnevezése 

A verseny 

időpontja 
Felkészítő 

Tanuló neve és 

osztálya 

Zrínyi Ilona Matematika 

Verseny 
2020. február 21. 

Horváthné Szabó 

Lívia                     

Wind Katalin 

Gelencsér Zsolt 

… 3. a                                                           

… 4. a                       

… 2. a 

Környezetvédelmi városi 

verseny 
2019. október Wind Katalin   /Bene 

János/ 
…  4. a 
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Prózamondó verseny 

 

2020. április 

Szabó Tamásné 

Hodicsné Puska 

Henrietta           Fejes 

Lajosné Horváthné 

Szabó Lívia 

… 4. a           

… 1. a           

… 2. a 

… 3. a 

Helyesírási verseny 2020. április 

Szabó Tamásné                      

Horváthné Szabó 

Lívia 

…  4. a          

… 3. a 

Rajzversenyek, 

rajzpályázatok 

Kiírás alapján 

folyamatosan 
osztálytanítók 1.,2. 3. 4. a 

 

5. A tanév során elvégzendő munkaközösségi tevékenységek: 

Tevékenység 

megnevezése 
Tevékenység célja Időpont Felelős 

Munkaterv 

megbeszélése 

Az éves munka 

összehangolása 
2019. aug.23. Fejes Lajosné 

Tanmenetek 

leadásának 

megbeszélése 

A zavartalan 

munkakezdés 

biztosítása, 

dokumentációk 

pontos elkészítése 

2019. 

szeptember 06. 
Fejes Lajosné 

Tanévnyitó ünnepély 

A tanév megnyitása, 

új tanulóink 

fogadása, ünnepélyes 

tanévkezdés 

2019. 

szeptember 02. 

Horváthné Szabó 

Lívia 

Év eleji mérések 

évfolyamonként 

 

A tanulók 

képességeinek 

felmérése, a 

továbbhaladás 

feladatainak 

meghatározása 

2019. 

szeptember 

osztálytanítók, 

szaktanítók 

Az erdők hete 

alkalmából őszi 

Élménynyújtás, 

tapasztalatszerzés, 

tevékenykedés 

2019. október 

04. 
Fejes Lajosné 
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kirándulás a Zselici 

Csillagparkba – 

Pályaorientációs nap 

Benedek Elek  

projekthét (halála 

évének 90. 

évfordulója 

alkalmából) 

Olvasás, 

tapasztalatszerzés, 

tevékenykedtetés, 

ismeretszerzés 

2019.november 
osztálytanítók, 

szaktanítók 

Félévi mérések 

előkészítése, 

egyeztetése 

A tanulók értékelése 2020. január 
osztálytanítók, 

szaktanítók 

    

Március 15.  

ünnepély 

Az ünnephez méltó 

megemlékezés 

2020. március 

13. 

Szabó Tamásné 

Wind Katalin 

Pénz7 pénzügyi és 

vállalkozási támahét 

 

Okosan a pénzzel! 
2020. március 2-

6. 

osztálytanítók, 

szaktanítók 

Digitális témahét 

 

A 

digitáliskompetencia-

fejlesztés az 

informatikaórán túl 

kiterjedjen más 

tantárgyakra is. 

2020. március 

23-27. 

osztálytanítók, 

szaktanítók 

Fenntarthatósági 

témahét 

 

A környezet 

védelme. /A globális 

felmelegedés, 

vízhiány, csökkenő 

energiakészlet, 

klímaváltozás 

veszélyei fenyegetik 

Földünket./ 

2020. április 20-

24. 

osztálytanítók, 

szaktanítók 

A 

versenytapasztalatok 

és az éves munka 

értékelése 

A továbbhaladás 

feltételeinek 

meghatározása 

2020. május 
osztálytanítók, 

szaktanítók 

Füzetek esztétikai 

értékelése: 

 

A tanulók 

szépérzékének 

fejlesztése, 

olvashatóság 

fejlesztése 

folyamatosan 
osztálytanítók, 

szaktanítók 

Részvétel a városi, a 

megyei és a 

Megmérettetés, 

iskolánk hírnevének 

öregbítése 

2020. február, 

március, április 

osztálytanítók, 

szaktanítók 
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regionális 

versenyeken 

Kapcsolatfelvétel a 

szomszédos idősek 

otthonával 

Az idős, beteg 

emberek 

mindennapjainak 

vidámabbá tétele, 

színesítése. 

Gyermekeink 

nevelése az idősek 

megbecsülésére  

folyamatos 
osztálytanítók, 

szaktanítók 

 

6. Munkaközösség-vezető óralátogatási terve: 

Látogatás célja Osztály, tantárgy Tanító pedagógus Időpont 

Beszoktatási időszak 

eredményessége 

1.osztály magyar 

nyelv és irodalom 

Hodicsné Puska 

Henriette 
2019. október 

Beszoktatási időszak 

eredményessége 
1.osztály matematika Varga Ildikó 2019. október 

Felsős szokásrend 

kialakítása 

5. osztály magyar 

nyelv és irodalom 
Lukács Zsófia 2019. október 

Felsős szokásrend 

kialakítása 

5. osztály 

természetismeret 
Bene János 2019. október 

4. évfolyam tanulmányi 

munka 

4. osztály magyar 

nyelv és irodalom 
Szabó Tamásné 2020. február 

4. évfolyam tanulmányi 

munka 

4. osztály 

környezetismeret 
Wind Katalin 2020. március 

3. évfolyam tanulmányi 

munka 

3. osztály magyar 

nyelv és irodalom 
Horváthné Szabó Lívia 2020. április 

2. évfolyam tanulmányi 

munka 

2. osztály 

környezetismeret 
Horváth Anita 2020. május 

 

 

         Fejes Lajosné 

            munkaközösség-vezető 
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19.2. Felsős szaktanári munkaközösség munkaterve 

Helyzetelemzés: A tanévet a felsős szaktanári munkaközösség 10 szaktanárral 4 

évfolyamon, 4 osztállyal kezdi. Ebben a tanévben a humán és a reál 

munkaközösség egy közösségként végzi a szakmai munkát. A munkaközösség 

munkájába bevonjuk a felső tagozatban áttanító kollégákat. 

Munkaközösség vezetője: Csóka Ildikó 

Tagok: Tanított tantárgyak, foglalkozások 

Csóka Ildikó  matematika (5.o), fizika (7,8.o), informatika (5,6,7.o), diff 

fejlesztés  

Győrffyné Tóth Ildikó  matematika (5, 7, 8.o), technika (7, 8.o), előkészítő 8. osztály 

Horváth Anita technika (5, 6, o) 

Bene János  természetismeret (5,6.o) földrajz (67,8.o) vízuális 

kultúra(5,6,7,8.o), vízuális kultúra és mozgóképkultúra 

szakkör 

Hodicsné Puska Henrietta informatika (1,2,3. o) 

Csikósné Kovács Emőke  tagint. vez.hely. napközi 1. osztály, fenntarthatósági fejlődés 

területének gondozója,  

Oláh Mária angol (7,8.o), dráma (1-6.o) 

Jónásné Bánfi Csilla könyvtáros tanár, ének (5,6,7,8.o) tanulószoba 6. cs 

Olsovszky Ottilia Testnevelés 5,6,7,8.o), tömegsport, táncszakkör 

Lukács Zsófia magyar (5,6,7,8.o), előkészítő 8. osztály 

Jancsekity Réka történelem (5,6,7,8.o) tanulószoba 5. cs, történelem szakkör 

Koczor Andrásné angol (5,6. oszt) Etika (5,6,8.o) 

 

Munkaközösségünk legfőbb oktatási céljai 

 Alapkészségek megerősítése korszerű ismeretek nyújtása, önálló ismeretszerzés 

igényére törekvés, alkalmazásképes tudás szerzése.  

 A digitális kompetencia fejlesztése 

 A  hatékony és önálló tanulási kompetencia további fejlesztése különböző 

tanulásmódszertani eljárások tanórákba való beépítésével 
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 A  sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel, tanulási 

zavarokkal, illetve részképesség-zavarokkal küzdő gyerekek felzárkóztatása és 

fejlesztése 

 Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatása 

 A tanulószobai foglalkozásokon résztvevő tanulók hatékony segítése  

 A 8. osztályos tanulók sikeres felkészítése a központi felvételi vizsgára 

 A 6. és 8. osztályos tanulók sikeres felkészítése az országos szövegértés-és matematika 

 valamint angol nyelvi kompetenciamérésreA tantárgyak közötti koncentráció 

megvalósítása a komplex versenyekre való felkészítés és részvétel során 

 A motiváltság erősítése tanórai és tanórán kívüli eszközökkel, módszerekkel a 

tanulmányi eredményesség növelésének érdekében. 

 Témahetek során komplex ismeretszerzéssel a tanulmányi munka erősítése. 

 

Az oktatási célhoz kapcsolódó feladataink: 

 - ismeretátadás helyett a képességfejlesztést előtérbe helyező pedagógiai szemlélet 

 fejlesztése 

 - a pedagógusok IKT eszközhasználatának és módszertani kultúrájának fejlesztése 

 - az integrálást, differenciálást segítő módszerek megismerése szakmai nap keretében 

 - felzárkóztató és tehetséggondozó foglakozások szervezése 

 - hospitálás 

1. Nevelési célok 

 A személyiségfejlesztés területén: tanulóink személyiségének tiszteletben tartása, 

formálása. Egészséges életmódra nevelés. 

 A közösségfejlesztés területén: nagyobb és kisebb közösségekben (szakkörök, 

felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokon) egymás elfogadására nevelés. Képesség és 

hajlandóság az együttműködésre, konfliktuskezelés, segítőkészség, felelősségérzet, a 

másság elfogadása, előítéletek elutasítása 

 A környezettudatos szemlélet fejlesztése területén: A Földet óvó, védő felelős 

magatartás kialakítása. Értékteremtés, anyag megismerése, anyagtakarékos szemlélet 

formálása, hasznos dolog alkotása, környezettudatos magatartás és környezettudatos 
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fogyasztóvá válás. Az élelmiszerbiztonság, fogyasztóvédelem, vállalkozói 

kompetenciák beépülnek óráinkba, megjelennek programjainkban. 

 Digitális kompetenciák fejlesztése területén: Minőségi oktatási környezet 

megvalósítása, az informatikai eszközök széleskörű használata. 

A nevelési célhoz kapcsolódó feladatunk: 

 A témahetek foglakozásainak gondos megtervezése, aktív részvétel azok 

lebonyolításában 

 Személyes példamutatás és az iskolai programok színvonalas előkészítésében és 

lebonyolításában való aktív részvétel. 

Egyéb feladataink: 

 Egy pedagógus segítése a portfóliójának megírásához a kerülő minősítésre 

 A felsős munkaközösségre háruló feladatok egyenletes elosztása 

 A tanévre vállalt egyéni tevékenységek megtervezése, s azok leadása a munkaközösség-

vezetőnek 

 A tanulók szaktárgyi versenyekre való felkészítése, a verseny időpontjainak és 

eredményeinek leadása a munkaközösség-vezetőnek 

 A szülők folyamatos tájékoztatása végzett munkánkról, eredményeinkről iskolánk 

honlapján, Facebook oldalán 

 Egymás szakmai programjain, rendezvényein való részvétel (lehetőség szerint) 

 Részvétel iskolánk dokumentumainak véleményezésében, esetleges módosításában 

(szükség szerint) 

2. A munkaközösség által szervezett versenyek 

A verseny megnevezése A verseny időpontja Felelős 

Házi matematika verseny a Zrínyi 

versenyre jelentkező tanulóknak 

2019. december Győrffyné Tóth Ildikó 

PC-START számítógép kezelő 

verseny (megyei szintű) 

Meghirdetés:2020 február 

Verseny napja: 2020. 

március 26 csütörtök. 

Csóka Ildikó 

Ismerd meg a somogyi írókat, 

költőket 

2020 április Lukács Zsófia 
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3. Témahetek: 

„Pénz7” pénzügyi és 

vállalkozói témahét: 

2020. március 2-6 Koczor Andrásné 

Digitális Témahét. 2020. március 23-27 Csóka Ildikó, Hodicsné 

Puska Henriett 

Fenntarthatósági Témahét  2020. április 20-24 Csikósné Kovács Emőke 

 

4. A munkaközösség tagjai a következő tanulmányi versenyekre készítik fel a 

tanulókat: 

A verseny megnevezése A verseny 

időpontja 

Felkészítő Tanuló neve, 

osztálya 

XXX. ZRÍNYI ILONA 

MATEMATIKAVERSENY 

Kétfordulós, tesztes 

matematikaverseny 2-12. 

évfolyamos tanulóknak.  

2020 február 15 Csóka Ildikó 

Győrffyné Tóth 

Ildikó, alsós tanítók 

Jelentkezés 

szerint 

Regionális 

matematikaverseny - 

Baranya, Somogy, Tolna és 

Zala megye  

POK 

2019. december 

Csóka Ildikó, 

Győrffyné Tóth 

Ildikó 

(5-6., 7-8. ) 

Országos technika verseny kiírás szerint Győrffyné Tóth 

Ildikó, 

Jelentkezés 

szerint 

„Ismerem a technikai 

környezetemet” –  

Technika, életvitel és 

gyakorlat tantárgyi verseny 

POK 

Iskolai forduló  

Győrffyné Tóth 

Ildikó, Horváth 

Anita 

I.kategória:5-6. 

évfolyam 

II.kategória:7-8. 

Történelem tantárgyi 

verseny 

POK 

Iskolai forduló 

Jancsekity Réka 5-8. o 

Életviteli verseny kiírás szerint Győrffyné Tóth 

Ildikó, 

7-8 osztály 
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Vigyázz Kész pénz!  

Csapatverseny a pénzügyi 

tudatosság jegyében 

kiírás szerint Csóka Ildikó 6. oszt. 

Természetismereti verseny 

Rákóczi Tagiskola 

kiírás szerint Bene János 

 

Jelentkezés 

szerint 

Városi Környezetvédelmi 

Vetélkedő: (alsó, felső) 

Toponár 

kiírás szerint Bene János Jelentkezés 

szerint 

Rajzpályázatok kiírás szerint Bene János  

Ezen kívül:  

– Versenyzési lehetőségek kutatása, figyelemmel kísérése, népszerűsítése. 

– Minden olyan további versenyen és rendezvényen szeretnénk részt venni, melyekről 

a tanév közben szerzünk tudomást, és úgy gondoljuk, hogy az a gyerekek 

érdeklődését felkelti, tudását gyarapítja, és az iskola hírnevét növeli. 

A tanév során elvégzendő munkaközösségi tevékenységek 

Tevékenység 

megnevezése 

Tevékenység célja Időpont Felelős 

Témazárók összeállítása  

Versenyek figyelemmel 

kísérése, jelentkezés, 

felkészítés, szervezési 

feladatok, Termek 

gondozása, Szakmai 

továbbképzés, 

tudásmegosztás 

 Tanév során 

folyamatosan 

mk. vezető és tagok 

Szelektív hulladékgyűjtés 

koordinálása,  

Élhető, környezet, 

fenntartható fejlődés, 

környezettudatos magatartás  

Tanév során 

folyamatosan  

Csikósné Kovács 

Emőke 

 

Alakuló értekezlet  mk vezető megerősítése, 

munkaterv összeállítása 

2019. aug. 28.  Munkaközösség 

vezető  

Tantermek dekorálása, 

előkészítése 

Motiváló esztétikus 

környezet kialakítása 

2019. aug.  Szaktanárok  

Tanmenetek, foglalkozási 

tervek elkészítése, 

ellenőrzése.  

Törvényi és intézményi 

dokumentumoknak való 

megfelelés 

2019. 09. 05 Szaktanárok, mk. 

vezető  

Őszi túra 5 -8. osztály 2019 szept Olsovszky Ottília 

Csóka Ildikó 

Oláh Mária 
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Pályaorientációs nap s  2019. okt 4 Felsős 

osztályfőnökök 

Megemlékezés az 1956-os 

forradalomról és 

szabadságharcról 

 2019. okt Oláh Mária 

EU Code Week 2019 Programozás a tanórákon és 

tanórán kívül 

2019.10.06-21 Csóka Ildikó 

Hodicsné Puska 

Henrietta 

Átmenet tapasztalatai 4.-5- 

osztály között  

Tapasztalatcsere, egymás 

munkájának segítése 

2019. október Jancsekity Réka, 

győrffyné Tóth 

Ildikó, Lukács 

Zsófia 

Egészséghét  2019. 

november 

mk tagok 

Félévi zárás, értékelés – 

munkaközösségi 

foglalkozás 

Vélemények, tapasztalatok 

megbeszélése. Féléves 

munka értékelése 

félév zárása: 

2020. jan.  

mk tagok  

Pénz értéke faliújságon Montázs képek ( 7. 8. 

osztály) 

2020. február  Bene János 

„Pénz7” pénzügyi és 

vállalkozói témahét: 

Témahét koordinálása, 

megvalósítás segítése 

2020. március 

2-6 

Koczor Andrásné  

Digitális témahét  Témahét koordinálása 2020. március 

23-27 

Hodicsné Puska 

Henrietta 

PC-Start verseny Versenyszervezés, rendezés 2020.márc 26 Csóka Ildikó, 

Jónásné Bánfi Csilla 

Megemlékezés a költészet 

napjáról 

osztálykeretben 

 2020. április osztályfőnökök 

Fenntarthatóság-

környezettudatosság 

témahét 

Témahét koordinálása, 

megvalósítás segítése 

2020. április 

20-24 

Csikósné Kovács 

Emőke 

Felkészítés az országos 

kompetenciamérésre 6. 8. 

évfolyam  

Együttműködés fejlesztése 

Kapcsolódási pontok 

keresése 

folyamatosan  mk. tagok  

Év végi mérések 

összeállítása 

Eredményesség növelése 2019. május  mk tagok 

Nemzeti összetartozás 

napja 

 2020. június  Lukács Zsófia 

Munkaközösségi 

megbeszélés 

Éves munka értékelése, 

beszámoló elkészítése  

2019. június mk. vezető 

http://www.ganziskola.hu/zoldello/zoldello_jeles.htm#madaresfa
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Az iskolai faliújság készítése 

 

Faliújság, 2. emelet 5. osztály bemutatkozása 2019. szept.  Bene János, 

Jancsekity Réka 

Egészséghét  2019 november Győrffyné Tóth 

Ildikó 

Karácsony  Esztétikus környezet 

kialakítása 

2019 december Lukács Zsófia 

A város napja A 6.osztály bemutatja 

kaposvárt képekben 

2020 január Csóka Ildikó 

farsang   2020 február Bene János, 

A természeti erők 

képekben, a víz világnapja 

 2020 március 22 Csóka Ildikó 

A költészet napja Megemlékezés a 

költészet napjáról 

2020. április Oláh Mária 

8. osztály búcsúzik  2020 május, 

június 

Győrffyné Tóth 

Ildikó 

 

Egyéb tevékenységeink: 

 Környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés területén 

– Papírgyűjtés: Évente két alkalommal. 

– Használt elemgyűjtés – folyamatos 

– Virágok gondozása a tantermekben és az aulában. 

 Szakmai fejlődés, innováció területén 

– Szakirodalom, dokumentumok tanulmányozása, ajánlása 

– Szakmai rendezvényeken való részvétel a lehetőségeknek megfelelően 

– A munkaközösség tagjainak állandó kapcsolattartása jó gyakorlatok átadása 

(tapasztalatok, ötletek, IKT használat, digitális tananyagok, új információk, 

témahetek) 

– Meglévő külső kapcsolataink ápolása, újak felkutatása 

Munkaközösség vezető óralátogatási terve 

Látogatás célja Osztály tantárgy Tanító pedagógus Időpont 

Tanulói aktivitás, mozgáskultúra, 

alkalmazott módszerek megfigyelése 

testnevelés 6. 

osztály 

Olsovszky Ottília 2019 szept 
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Beilleszkedés és tanulói aktivitás, 

eredményesség megfigyelése 

természetismeret 5. 

osztály 

Bene János 2019 okt. 

Beilleszkedés és tanulói aktivitás, 

eredményesség megfigyelése 

technika 5. osztály Horváth Anita  2019 nov 

Folyamatosság, aktivitás, 

eredményesség, alkalmazott 

módszerek megfigyelése 

matematika 5.  Győrffyné Tóth 

Ildikó 

2017 dec. 

Alkalmazott módszerek, eszközök 

megfigyelése humán tantárgy tanítása 

során 

magyar 6. Lukács Zsófia 2019 febr. 

Digitális kompetenciák fejlesztése 

idegennyelv tanítása során 

angol 7. osztály Oláh Mária 2020. 

márc 

Alkalmazott módszerek, eszközök 

megfigyelése természettudományos 

tantárgy tanítása során 

Földrajz 8. osztály Bene János 2020 ápr. 

Ezen kívül: Egyéni igény és lehetőség szerint. 

 

 

 

 

 Csóka Ildikó 

 munkaközösség-vezető 
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19.3. Osztályfőnöki és programszervezői munkaközösség munkaterve 

1. Az osztályfőnöki munkaközösség összetétele 

 

Munkaközösség-vezető :  

 

Oláh Mária: az 7. a osztály osztályfőnöke, a Közalkalmazotti Tanács tagja, az intézményi 

önértékelési csoport tagja                                     

                                                               

A munkaközösség tagjai :               

   

Varga Ildikó, az 1.a osztály osztályfőnöke 

Fejes Lajosné: az 2.a osztály osztályfőnöke, az alsós munkaközösség vezetője                        

Horváthné Szabó Lívia: az 3. a osztály osztályfőnöke, esélyegyenlőségi koordinátor           

Szabó Tamásné: a 4.a osztály osztályfőnöke, szaktanácsadó     

Jancsekity Réka, az 5.a osztály osztályfőnöke      

Csóka Ildikó: az 6.a osztály osztályfőnöke, a felsős munkaközösség vezetője, a belső 

önértékelési csoport vezetője, szakértő 

Győrffyné Tóth Ildikó: a 8.a osztály osztályfőnöke 

Koczor Andrásné: etika szakos tanár 

Olsovszky Ottilia: a 6. a osztály osztályfőnök helyettese 

Jónásné Bánfi Csilla: a 7.a osztály osztályfőnök helyettese 

Csikósné Kovács Emőke: tagintézményvezető-helyettes, a kompetenciamérések telephelyi 

koordinátora, az intézményi önértékelési csoport tagja, környezetvédelmi koordinátor  

 

2./ A munkaközösség kiemelt oktatási – nevelési céljai a 2019/20-es tanévben : 

 

 Oktatási cél : 

A tanulók anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs készségének fejlesztése egyéni 

fejlesztésre épülő tehetséggondozással, differenciált képességfejlesztő foglalkozásokkal, 

szakkörökkel. 
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A diákok divergens gondolkodásának fejlesztése valamennyi tantárgyi óra metodikai 

eszközeivel, egyéni és kiscsoportos tehetséggondozással, differenciált képességfejlesztő 

foglalkozásokkal, szakkörökkel. 

 

Nevelési cél : 

A pedagógusok és a tanulók interperszonális kapcsolatának bizalom alapú megerősítése 

csoportfejlesztéssel, egyéni fejlesztéssel különböző szabadon választható szabadidős 

programok szervezésével. 

 

A szociokulturális másságból adódó különbségek iránti tolerancia erősítése valamennyi 

tanulónál, csoportfejlesztések, egyéni fejlesztések, sporttevékenységek, szabadidős 

tevékenységek segítségével. 

 

Az előző tanévben kiemelt céljaink továbbra is hangsúlyos szerepet kapnak: 

- Az osztályfőnökök munkájának segítése. 

- A házirendben megfogalmazottak megismertetése a szülőkkel, tanulókkal, valamint 

azok következetes betartatása.  

- Szülőkkel való kapcsolattartás és együttműködés fejlesztése, kiszélesítése. 

- A közösségi szocializáció pozitív értékeinek felismertetése és elsajátíttatása.  

- A nemzeti összetartozás erősítése a határon túl élő magyarsággal, a június 4-i Nemzeti 

Összetartozás napjának méltó ünneplésével. 

- A digitális kompetenciák által kínált lehetőségek beépítése az osztályfőnöki órák 

tematikájába. 

- Az e-napló bevezetése 

- A balesetmentes közlekedés jelentőségének tudatosítása, fejlesztése. 

- A tanulók figyelmének felhívása az egészséges életmód fontosságára. 

- A környezet és természet védelme mindennapjainkban. 

 

 

Fő feladataink : 

1. A tanulók személyiségének, viselkedésének, beszédkultúrájának javítása, fejlesztése,  

            előtérbe helyezve a személyes példamutatást. 

2. Az osztályfőnöki adminisztrációs munka alapos elvégzése, határidők pontos betartása. 

3. Előadók, külső szakemberek meghívása osztályfőnöki órákra igény szerint. 

4. Hatékonyabb együttműködés a Szülői Munkaközösséggel. 

5. A házirend szabályainak megismertetése a szülőkkel, tanulókkal, egységes 

értelmezése, betartása és betartatása. 

6. A prevenció, megelőzés fontosságának hangsúlyozása az élet minden területén. 

7. Együttműködés a többi munkaközösséggel és a DÖK-kel. 
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8. Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók, családok feltérképezése, segítése. 

      9. Az osztályfőnöki órák változatosabbá tétele széleskörű módszerek alkalmazásával.                                

10. Az osztályfőnöki tanmenetek egységesítése. 

11. Az iskolai megemlékezések koordinálása 

 

3./ A tanév során elvégzendő munkaközösségi tevékenységek : 

 

Tevékenység megnevezése Tevékenység célja Időpont Felelős 

Munkaközösségi megbeszélés Alakuló ülés, a 2019/20-

as tanév munkatervének 

elfogadása 

2019.augusztus vége Oláh Mária mkv. 

Az osztályfőnöki tanmenetek 

egységesítése 

közös szempontrendszer-

, tartalom és formátum 

kialakítása 

2019. szeptember 6. Oláh Mária mkv. 

Ügyeleti rend elkészítése hatékony, jól működő 

ügyeleti rendszer 

kidolgozása 

2019. szeptember 

eleje 

Csikósné Kovács Emőke igh. 

Oláh Mária mkv. 

Dokumentumok áttekintése A tanévkezdéshez 

szükséges 

dokumentumok 

ellenőrzése, előforduló 

hiányosságok pótlása 

2019. szeptember 

vége 

Csikósné Kovács Emőke igh. 

Oláh Mária mkv. 

Megemlékezések és iskolai 

ünnepélyek 

a nemzeti értékek  a tanév során 

folyamatosan 

Oláh Mária mkv. 

A Pályaorientációs nap 

megszervezése 

Programok szervezése  

2019. október 4. 

osztályfőnökök 

#kalandrafel! programok előkészítése, 

megvalósítása 

Szabadidős programok 

szervezése 

a tanév során 

folyamatos 

Intézményfejlesztési 

mikrocsoport 

Megbeszélés az ötödikes átmenetről Tapasztalatok az 

átmenettel kapcsolatban 

2019. október  közepe érintett kollégák 

Igény szerint osztályok fényképezése  2019. ősz osztályfőnökök, Sántosiné 

Oláh Edit 

Pályaválasztással kapcsolatos 

megbeszélés 

A továbbtanulással 

kapcsolatos teendők 

pontosítása, az érintettek 

tájékoztatása központi 

2019. november Győrffyné T. Ildikó of. 

Oláh Mária mkv 
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írásbelire való 

jelentkezésről. 

Készülődés a Peták vásárra  Napközis mk. segítése 2019. december osztályfőnökök, mkv. 

Fenyőest lebonyolításának segítése Napközis mk. segítése 2019. december osztályfőnökök, mkv. 

Jelentkezési lapok kitöltése, 

adategyeztetés 

 

A továbbtanulási 

dokumentumok 

elkészítése. 

2020. január - február Győrffyné Tóth Ildikó of.  

Lutter Gábor iskolatitkár 

Munkaközösségi megbeszélés 

 

Az első félév 

tapasztalatainak 

megbeszélése, az ebből 

adódó feladatok kijelölése. 

Félévi beszámolók : 

szempontok 

megbeszélése. 

2020. január vége osztályfőnökök, mkv. 

Farsangi előkészületek, lebonyolítás 

 

 

DÖK segítése a Farsang 

előszítésében és 

lebonyolításában 

2020. február osztályfőnökök, mkv. 

Aktuális témahetek lebonyolításának 

segítése 

Együttműködés a többi 

munkaközösséggel. 

2020.március, április  osztályfőnökök, mkv. 

Gyalogtúrák és kerékpártúra 

szervezése 

Szabadidős programok 

szervezése 

2020. tavasza osztályfőnökök, Olsovszky 

Ottilia 

Föld napja Projekt – április 22. Szabadidős program 

szervezése 

 

2020. április 22. 

osztályfőnökök, mkv 

Megbeszélés 

 

 

Továbbtanulás 

tapasztalatainak 

összegzése, a neveltségi 

szint szempontjainak 

megbeszélése 

2020. május vége mkv., osztályfőnökök  

 

Külsős előadók meghívása 

osztályfőnöki vagy egyéb órákra igény 

szerint. /védőnő, kozmetikus, 

sulirendőr, stb./ 

Segítség az osztályfőnöki 

órák megtartásához. 

folyamatosan mkv., osztályfőnökök 

Megbeszélés Kompetenciamérés 

előkészítése, lebonyolítása 

2020. május mkv., igh., iskolatitkár  

Osztálykirándulások Szabadidős programok 

szervezése 

 

2020. június osztályfőnökök 
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Ballagási előkészületek, lebonyolítás 

 

Feladatok megbeszélése, 

elosztása 

2020. június osztályfőnökök, 

Oláh Mária mkv 

Munkaközösségi megbeszélés A tanév  zárásának 

feladatai, tapasztalatok 

megbeszélése, értékelés. 

2020. június osztályfőnökök, mkv. 

 

 

 

                                                                                                     Oláh Mária 

                                                                                            munkaközösség-vezető 
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19.4. Napközis munkaközösség munkaterve 

A NAPKÖZIS CSOPORTOK VEZETŐI 

1 .cs.  Hodicsné Puska Henrietta 

2. cs.  Horváth Anita 

3. cs.  Schmidt Virág 

4. cs.  Wind Katalin   

 

A NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI 

 Wind Katalin - Napközis munkaközösség vezető 

 Varga Ildikó – Mozi szervező 

 Csikósné Kovács Emőke – Tagintézményvezető-helyettes, Kompetenciamérés 

koordinátora 

  Schmidt Virág 

 Horváthné Szabó Lívia  

 Fejes Lajosné - Alsós munkaközösség vezető, Színházszervező, Tanulói biztosítások 

felelőse, Roxínház szervező 

 Sántosiné Oláh Edit - DÖK támogató pedagógus 

 Szabó Tamásné  

 Horváth Anita  

 Hodicsné Puska Henrietta 

2. CÉLOK 

Az iskola pedagógiai programjában meghatározott célokkal, feladatokkal a napközis munka 

minden területén találkozunk.  

 a játékosságot megőrizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, 

készségét és képességét fejlesszük az iskolai, közös tevékenység során 

 iskolánk adjon teret és lehetőséget a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának 

kielégítésére, alakítsuk az egészséges életmódra való igényt 

 alapozzuk meg tanulási szokásaikat 

 erősítsük meg a humánus magatartásmintákat 

 adjunk, mutassunk példát az ismeretszerzéshez, a feladat-és 

problémamegoldáshoz 

 



Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola  

 Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 

7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. 

OM:033966 

Kinizsi Lakótelepi Tagiskola - Munkaterv 2019/2020 

65 

Munkaközösségünk nevelési és oktatási célkitűzései: 

A napközis foglakozások szervezésének, iskolánkban egyik ránk kiemelten vonatkozó célja: 

esélyegyenlőséget biztosítani minden tanuló számára. 

 A képességek kibontakoztatásának segítése. 

 A tanuló és nevelő közötti bizalom folyamatos építése. 

 Tehetséggondozás és fejlesztés. 

 Felzárkóztatás. 

 Személyiség fejlesztése a tanórán, a tanórán kívüli tevékenységekben és a szabadidő 

különböző tevékenységeiben. 

 Hagyományok őrzése. 

 Az újra való fogékonyság képességének kibontakoztatása. 

Iskolánk sajátos feladatait, értékeit minden tevékenységünkbe beépítjük: 

 tanulás szervezése – „tanulni tanulás” 

 hasznos, fejlesztő szabadidős tevékenység szervezése 

 tanórán kívüli tevékenységek szervezése 

Az iskola hagyományai közül a napközi szervezésében zajlik a karácsonyi programok-, az 

alkotó délutánok (játszóház)-, a gyermeknapi programok szervezése és lebonyolítása, a 

bábszínház szervezése. 

A napközis munkaközösség az iskola első négy évfolyamára tervez, figyelembe véve az ötödik 

évfolyam átmeneti jellegét. 

 

3. FELADATAINK, TERVEINK A TANÉVBEN 

Kiemelten figyelünk: 

 a kulturált beszédre, viselkedésre 

 az ebédlő rendjére, a kulturált étkezésre 

 a tisztaságra (esztétika) 

 a felelősi munka értékére, elismerésére 

 a „jó viszonyra” 

 a „dicséretekre”, motiválásokra 

 a sokszínűségre 

 

 



Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola  

 Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 

7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. 

OM:033966 

Kinizsi Lakótelepi Tagiskola - Munkaterv 2019/2020 

66 

Tanulás szervezése: 

A legfontosabb feladatunk az önálló tanulási képesség formálása: 

 Nyugodt légkör biztosítása. 

 A napi felkészülés biztosítása. 

 Motiválás, felfedezés. 

 Önállóságra tanítás. 

 Segítségnyújtás, felzárkóztatás, tehetséggondozás. 

 Munkaformák, módszerek változatossága. 

 Az önellenőrző, önértékelő képesség fejlesztése. 

 A szóbeli tanulási képesség fejlesztése. 

 A hangos olvasási-, néma értő olvasási- és számolási képesség segítése. 

 A tanóra „védettsége”. 

 Tanulási technikák, módszerek elsajátításának segítése: 

 célszerű elrendezés 

 feladat értelmezése 

 felidézés 

 eszközhasználat 

 tantárgy specifikus technikák 

 szöveggel való bánásmód (felelési mód, vázlat, képsor, 

lényegkiemelés, jegyzet, aláhúzás,…) 

 memorizálás módszerei 

 segítségforrások ismerete 

 

Mivel a munkaközösségünk tagjai tanítanak és napközis foglalkozásokat is tartanak, ezért 

tartottuk fontosnak, az alsós munkaközösséggel egyetértve, kiemelni a házi feladat funkcióit: 

 előkészített legyen 

 terjedelme megfelelő legyen, szinkronban az órán feldolgozott anyaggal, 

ismétléssel 

 optimális terhelés, differenciálás 

 kívánhat egyéni és csoportos formában történő megoldást is 

 kiterjedhet előzetes gyűjtőmunkára is 
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Szabadidő szervezése: 

A szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségei, területei: 

 levegőzés 

 játék 

 sport 

 manuális tevékenység 

 kulturális foglalkozás 

 nevelési/nevelői beszélgetés 

 értékelések 

Kiemelt szempontjaink: 

 pihenés, szórakozás biztosítása 

 egészségügyi szokások alakítása 

 sokszínűség, választhatóság biztosítása 

 személyiség sokoldalú fejlesztése 

 közösségi szellem alakítása (szocializáció képessége) 

 társas kapcsolatok alakítása (együttélés és együttműködési készség) 

 tananyaghoz is kapcsolódó témák feldolgozása, ismeretbővítés 

 kulturált beszédmód és kulturált viselkedés alakítása 

 a munka becsülete és elismerése 

 demokratikus elvek megvalósulása 

 erkölcsi nevelés  

 

Tervezett programjaink: 

 

A kedvelt programjaink lassan hagyományainkká váltak. Általában félévenként felülvizsgáljuk 

a programokat, javaslatokat, visszajelzéseket gyűjtünk a nevelőktől és a tanulóktól is, ha kell, 

változtatunk a terveinken. Tudatosan törekszünk a tanulók motiválására, aktivizálására, az 

érdeklődés fenntartására.  

A programok sikerességét befolyásolja, hogy a támogató szülők köre csökken, hisz nő a 

szociális gondokkal küzdő családok száma iskolánkban. A bérletek, az utazások költsége is 

több családnak anyagi terhet jelent.  

 



Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola  

 Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 

7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. 

OM:033966 

Kinizsi Lakótelepi Tagiskola - Munkaterv 2019/2020 

68 

 mozi szervezése - Varga Ildikó 

 bábelőadás szervezése (bérlet vagy legalább 1 alkalom) - Wind Katalin 

 hangverseny szervezése (nem a bérletes előadások, ingyenes lehetőségek 

keresése) - Wind Katalin 

 szépíróverseny lebonyolítása – Wind Katalin 

 vetélkedők, sorversenyek tartása - általában az ünnepekhez, évfordulókhoz 

kapcsolódóan  

 rajzversenyek tervezése (habár nagyon sok versenykiírás van)  

 játszóházak szervezése (téli ünnepkör, húsvét, vagy farsang, vagy gyerek nap) 

- Wind Katalin 

 fenyőest (a műsor összeállítása, készítése és előkészületek) - Wind Katalin 

 fenyőestre műsor készítése – osztályfőnökök és osztálytanítók 

 adventi gyertyagyújtás – Wind katalin 

 2 projekt terve – Wind Katalin  

 Téli ünnepkör 

- Télapó-buli (tombola, zsákbamacska, tánc, versengések, …) 

- Advent vasárnapok – közös gyertyagyújtás, énekek 

- Kézműves játszóház 

- Fenyőműsor 

 Gyereknap (a szülők, gyerekek is jelezték igényüket) – Wind Katalin 

Ötletek: 

- lampionos esti buli 

- duatlon (futás és kerékpár/roller) 

- totó 

- vicces sorverseny, stb 

 táncház, zenés torna 

 Peták vásár a DÖK-kel együtt – Sántosiné Oláh Edit és Wind Katalin 

 

Az alsós- és napközis munkaközösség a programjait összehangolva, együttműködve végzi, nem 

is lehetne másképp. 
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4. TERVEZETT MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK és TOVÁBBKÉPZÉS: 

augusztus Alakuló értekezlet, munkaterv elkészítése és elfogadása 

szeptember Programok elindítása  

október, november Téli ünnepkör megbeszélése 

Iskolahívogató program segítése 

Iskolai fenyőműsor szervezése 

Peták vásár szervezése 

december Fenyőműsor pontosítása 

Téli játszóház pontosítása 

január, február Az első fél év tapasztalatai 

A második fél év várható programjainak átbeszélése, ha 

szükséges, változtatása 

A félévi beszámoló elkészítése 

Farsangi játszóház 

március, április Szépíróverseny megbeszélése 

Húsvéti játszóház 

május A gyereknapi projekt szervezése, lebonyolítása 

június Tapasztalatok megbeszélése 

Az év végi beszámolók megbeszélése 

Az év végi beszámoló elfogadása 

 

A tanulmányi versenyekre való felkészítésében mindenki, a tanított tantárgyának 

megfelelően, részt vesz. 

5. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS TERVE: 

november, december Téli programok  

Iskolahívogató ránk vonatkozó programjai 

Peták vásár 

január Napközis programok 

Félévi beszámolók 

március, április, május Tavaszi programok 

Gyermeknapi projekt 

június Év végi beszámolók 
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6. EGYEBEK: 

Vezetett dokumentumaink: E-napló. 

A kommunikáció, kapcsolattartás formái: 

 Munkaközösségi értekezletek. 

A munkaközösség alakuló értekezlete és tanévzáró értekezlete között többször tartunk 

megbeszélést, hiszen a programok szervezése, lebonyolítása ezt kívánja. Ezekről mindig készül 

jelenléti ív és jegyzőkönyv. 

 Tájékoztatás a havi programjainkról naptár formájában. 

 Körlevél, amikor szükségét látom. 

Munkaközösség-vezető óralátogatási terve: 

Az új kolléganő munkájának segítése _ Wind Katalin, Horváthné Szabó Lívia. 

 

A napközis munkaközösség feladatai még: 

 Az iskolahívogató programok támogatása, amennyiben a negyedikes 

osztályfőnök kéri: 

- ajándékok készítése 

- műsorok szervezése 

- foglalkozások tartása. 

 Faliújság rendben tartása. 

 

 

 

 

         Wind Katalin 

             munkaközösség-vezető 
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19.5. Diákönkormányzat munkaterve 

Szeptember:  Alakuló ülés 

   Őszi sportnap 

     

Október:  Iskolagyűlés 

Papírgyűjtés 

 

November:  DÖK gyűlés 

Halloween sportnap 

 

December:  Télapó Sportnap 

   Peták vásár 

 

Január:   DÖK gyűlés 

 

Február:  Farsang, díszítés  

      

Március:  Szemét gyűjtés a lakótelepen 

           

Április:  Papírgyűjtés 

     

Május:   Iskolagyűlés 

     

Június:                       „Ez a mi napunk”   

 

Minden más program az iskola munkaközösségeivel megbeszélés szerint. 

 

 

 

 

     Sántosiné Oláh Edit 

              DÖK segítő pedagógus 
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19.6. Óvodai-és iskolai szociális segítő munkaterve 

A szociális segítő szolgáltatás időpontjai: 

páros héten hétfőn: 12.00 – 17.00 

páratlan héten kedden: 8.30 – 12.30  

 

Általános feladatok: 

 szülői értekezleten, fogadó órán való részvétel 

 szülői munkaközösségi megbeszélésen való részvétel évente legalább egy alkalommal 

 diákönkormányzati ülésen való részvétel évente legalább egy alkalommal 

 a köznevelési intézménybe beíratott gyermek ügyében, az intézményben tartott 

fegyelmi tárgyaláson való részvétel 

 a köznevelési intézménybe beíratott gyermek ügyében tartott esetkonferencián, 

esetmegbeszélésen való részvétel 

 konzultációs lehetőség biztosítása a pedagógusok számára a köznevelési intézménybe 

beíratott gyermekeket érintő problémák, veszélyeztetettség felmerülése esetén 

 a gyermekek veszélyeztetettségének kiszűrése, megelőzése és megszüntetése érdekében 

tett intézkedések megvalósítása (pl.: tanórán a gyermek magatartásának megfigyelése, 

egyéni segítő beszélgetés biztosítása, közvetítés, delegálás, konfliktuskezelés, 

tematikus foglalkozások szervezése és megtartása, indokolt esetben a gyermek 

veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében jelzés megtétele az illetéke 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz, stb.) 

 prevenciós, készségfejlesztő foglalkozások megvalósítása 

 mentálhigiénés team szervezése, vagy ha működik az adott köznevelési intézményben, 

az azon való részvétel 

 fogadóóra biztosítása a meghatározott időpontban, a meghatározott helyszínen 

 kapcsolattartás a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer tagjaival 

 lehetőség szerint az iskolai rendezvényeken való részvétel, szervezésében 

segítségnyújtás 
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Jelzés megtétele az illetékes családsegítő és gyermekjóléti szolgálat felé 

 a szociális segítő, a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer aktív tagjaként, a gyermek 

veszélyeztetettségéről jelzéssel él a gyermek tartózkodási helye szerinti illetékes 

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat/központ felé abban az esetben, ha 

a. a szociális segítő fogadóóra keretében nyújtott szolgáltatás során szerzett 

tudomást a gyermek veszélyeztetettségéről 

b. a szociális segítő maga észleli a gyermek veszélyeztetettségét tanórai 

megfigyelés, szünet, egyéb szolgáltatás nyújtása (pl.: foglalkozás tartása) során 

 amennyiben a köznevelési intézményben dolgozó szakemberrel való konzultáció során 

derül fény a gyermek veszélyeztetettségére, úgy a jelzés megtételének feladatát és 

kötelezettségének megtételét nem veszi át a szociális segítő a köznevelési intézménytől, 

ugyanakkor a szociális segítőnek szóban fel kell hívnia a konzultációt kérő szakember 

figyelmét a jelzés megtételének indokoltságára.  

 

A szociális segítő a fogadóóra keretén belül az alábbi szolgáltatást biztosítja: 

 információnyújtás 

 segítő beszélgetés 

 delegálás 

 szociális ügyintézésben való segítségnyújtás 

 

Az adott köznevelési intézményben a tanév során tervezett foglalkozások: 

Igény esetén beszélgetések, csoportfoglalkozások tartása további témákban. 

Diákokat érintő programok: 

I. félév:  

- „Hangolódás” foglalkozás célja, hogy a gyermekek irányított játékokkal együtt játszanak, 

közös élményeket szerezzenek, melyek elősegíthetik az együttműködést közöttük. 

 időkeret: 1x45 perc/osztály 

 érintett osztály: 5. 

- Társasjáték klub: kéthetente délután a segítő által biztosított játékokkal 

 

II. félév: 

- Társasjáték klub: kéthetente délután a segítő által biztosított játékokkal 
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Szülőket érintő foglalkozások: 

A tanév során két alkalommal tervezek beszélgetést szülőcsoportokkal az alábbi témákban: 

I. félév: 

- „Okoseszközök és a gyerekek. Gyerekek az interneten.” 

   A beszélgetés során érintjük többek között a gyerekek körében népszerű közösségi oldalakat, 

a lehetséges veszélyeket, illetve az okoseszközök jelenlétét a mindennapokban, 

 időkeret: 1x60 perc 

 

II. félév: 

- „Konfliktuskezelés. Megoldási technikák.” 

 időkeret: 1x 60 perc 

 

Pedagógusokat érintő programok: 

I. félév: 

- „Veszélyeztetettség jelei a gyermekeknél.” 

A családon belüli lelki és fizikai bántalmazás jelei. Mire figyeljen a pedagógus? 

 időkeret: 1x60 perc 

 

II. félév: 

- „Iskolai konfliktus vagy bántalmazás” 

 időkeret: 1x60 perc 

 

 

Tóth Katalin 

                                                                                                         szociális segítő 
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19.7. Iskola-egészségügy munkaterve 

2019. szeptember: 

 iskolai törzslapok átvétele az óvodáktól 

 törzslapok rendezése 

 új, hiányzó törzslapok megírása 

 az iskola vezetésével az éves iskola-egészségügyi munkaterv áttekintése 

 tisztasági szűrővizsgálat végzése 

 6. osztályosok MMR oltása 

 7. osztályosok Hepatitis B elleni oltása – Engerix B I. oltása 

 gondozási füzet elkészítése – alsó és felső tagozatban is 

 az iskola helyiségeinek, környezetének, étkezőjének, mellékhelyiségeinek 

megtekintése, erről jegyzőkönyv készítése 

 1. osztályos tanulók vizsgálata a gyógytestnevelés besorolás miatt 

 

2019. október: 

 6. osztályosok orvosi és védőnői szűrővizsgálata 

a. súly-és magasságmérés 

b. látás és hallásvizsgálat 

c. vérnyomás mérés 

d. pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 

e. általános személyi higiéne 

 8. osztályosok orvosi és védőnői szűrővizsgálata 

a. súly-és magasságmérés 

b. látás és hallásvizsgálat 

c. vérnyomás mérés 

d. pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 

e. általános személyi higiéne 

 6. osztályosok TETRAXIM oltása 

 7. osztályos lányok (nem évismétlő, 12. életévet betöltött lányok) önkéntes GARDASIL 

védőoltása (méhnyakrák elleni) I. oltás 
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2019. november: 

 hiányzó gyermekek pótoltásának elvégzése 

 fokozott gondozást igénylő gyermekek folyamatos ellenőrzése 

 

2019. december: 

 hiányzó gyermekek pótoltása 

 6. osztályosok pótszűrése 

 8. osztályosok pótszűrése 

 

2020. január: 

 tisztasági szűrővizsgálat végzése 

 

2020. február: 

 szűrési eredmények folyamatos begyűjtése 

 

2020. március: 

 2. osztályosok orvosi és védőnői szűrővizsgálata 

a. súly-és magasságmérés 

b. látás és hallásvizsgálat 

c. vérnyomás mérés 

d. pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 

e. általános személyi higiéne 

 7. osztályosok Hepatitis B elleni oltása – Engerix B II. oltás 

 

2020. április: 

 tisztasági szűrővizsgálat végzése 

 4. osztályosok orvosi és védőnői szűrővizsgálata 

a. súly-és magasságmérés 

b. látás és hallásvizsgálat 

c. vérnyomás mérés 

d. pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 

e. általános személyi higiéne 
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 7. osztályos lányok (nem évismétlő, 12. életévet betöltött lányok) önkéntes CERVARIX 

védőoltása (méhnyakrák elleni) II. oltás 

 

2020. május: 

 szakrendelésre küldött gyermekek vizsgálati leleteinek begyűjtése 

 hiányzó gyermekek pótszűrése: orvosi – és védőnői szűrővizsgálatok 

 testnevelési csoportbeosztás elkészítése 

 

2020. június: 

 hiányzó szakrendelési leletek begyűjtése – ebben kérnénk az iskola fokozottabb 

segítségét 

 iskola-egészségügyi jelentés elkészítése 

 

A fejtetvesség visszaszorítása, valamint a helyes – és rendszeres kézhigiéne járványügyi 

érdekből kiemelt feladat.  

 

Általános szempontok a munkaterv megvalósításához: 

 a tanulók folyamatos gondozása 

 igény szerinti egészségnevelési előadások tartása 

 az iskola vezetése és a pedagógusok részéről felmerülő kérések teljesítése a 

lehetőségekhez képest 

 a veszélyeztetett gyermek gondozása, családlátogatás 

 a tanulók egészséges életmódjának elősegítése 

 szakmai tanácsadás a pedagógusok egészségnevelő tevékenységéhez 

 az iskola közegészségügyi állapotának folyamatos megfigyelése 

 

 

 

 

F. Kállai Gabriella 

                  védőnő 
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19.8. Mentori tevékenység munkaterve 

Időpont Gyakornok 

tevékenységei 

Mentori segítő 

módszerek 

Résztvevők a 

segítésben, 

megbeszélésben 

Gyakornok 

dokumentumai 

Kompetenciák 

augusztus tanévkezdő 

előkészületek  

tanévnyitó műsor 

- dekoráció 

tanévnyitó 

értekezleten való 

részvétel 

munkaközösségi 

értekezleti jelenlét 

e-napló 

használatának 

megismerése, 

használata 

intézményi 

dokumentumokkal 

való ismerkedés 

 

szervezés 

előkészítés 

megbeszélés 

jó gyakorlatok 

ajánlása 

konzultáció 

elvárások 

rögzítése 

együttműködés 

folyamatos 

rendelkezésre 

állás 

dokumentálás 

gyakornok 

mentor 

szakmai segítők 

intézményvezető 

feljegyzés 

műsorterve 

munkaterv 

 

 

1. 7. 8.  

szeptember hospitálás, 

hospitálási napló 

készítése 

tanmenet (ek) 

elkészítése 

szülői értekezleten 

való részvétel 

óravázlatok 

készítése 

iskolai 

dokumentumok 

vezetése (e-napló, 

tájékoztató 

füzet………..) 

intézményi 

dokumentumokkal 

való ismerkedés 

teremdekoráció 

bábszínház 

számonkérés – 

írásbeli munkák 

javítása – értékelés 

– tanulási folyamat 

figyelemmel 

kísérése 

Év eleji hangos 

olvasás mérés 

családlátogatás 

óralátogatás 

elemző 

beszélgetés 

jó gyakorlatok 

ajánlása 

konzultáció 

elvárások 

rögzítése 

együttműködés 

folyamatos 

rendelkezésre 

állás 

dokumentálás 

gyakornok 

mentor 

szakmai segítők 

intézményvezető 

hospitálási 

napló 

óravázlatok 

szülői értekezlet 

vázlata 

jelenléti ív 

jegyzőkönyv 

feljegyzések 

statisztika 

készítése  

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

október óravázlatok 

hospitálási napló 

őszi tanulmányi 

kirándulás 

népdaléneklési 

versenyre 

felkészítés 

óralátogatás 

elemző 

beszélgetés 

jó gyakorlatok 

ajánlása 

konzultáció 

elvárások 

rögzítése 

gyakornok 

mentor 

szakmai segítők 

intézményvezető 

hospitálási 

napló 

óravázlatok 

fényképek 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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iskolai 

dokumentumok 

vezetése (e-napló, 

tájékoztató 

füzet………..) 

teremdekoráció 

számonkérés – 

írásbeli munkák 

javítása - 

értékelés– tanulási 

folyamat 

figyelemmel 

kísérése 

Okt.6-

imegemlékezésen 

való részvétel 

nyílt órákon való 

részvétel 

Benedek Elek 

témahét 

lebonyolításában 

való részvétel 

együttműködés 

folyamatos 

rendelkezésre 

állás 

dokumentálás 

november papírgyűjtés 

óravázlatok 

hospitálási napló 

iskolafogászat 

fogadóórán való 

részvétel 

iskolai 

dokumentumok 

vezetése (e-napló, 

tájékoztató 

füzet………..) 

teremdekoráció 

számonkérés – 

írásbeli munkák 

javítása - 

értékelés– tanulási 

folyamat 

figyelemmel 

kísérése 

óralátogatás 

elemző 

beszélgetés 

jó gyakorlatok 

ajánlása 

konzultáció 

elvárások 

rögzítése 

együttműködés 

folyamatos 

rendelkezésre 

állás 

dokumentálás 

gyakornok 

mentor 

szakmai segítők 

intézményvezető 

hospitálási 

napló 

óravázlatok 

fogászati lap 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

december petákvásár 

karácsonyi műsor 

– ünnepi 

készülődés 

óravázlatok 

hospitálási napló 

iskolai 

dokumentumok 

vezetése (e-napló, 

tájékoztató 

füzet………..) 

teremdekoráció 

számonkérés – 

írásbeli munkák 

javítása - 

értékelés– tanulási 

folyamat 

óralátogatás 

jó gyakorlatok 

ajánlása 

elemző 

beszélgetés 

konzultáció 

elvárások 

rögzítése 

együttműködés 

folyamatos 

rendelkezésre 

állás 

dokumentálás 

gyakornok 

mentor 

szakmai segítők 

intézményvezető 

hospitálási 

napló 

óravázlatok 

fényképek 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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figyelemmel 

kísérése 

január félévzárás 

óravázlatok 

hospitálási napló 

iskolai 

dokumentumok 

vezetése (e-napló, 

tájékoztató 

füzet………..) 

félévi beszámoló 

megadott 

szempontok 

alapján 

teremdekoráció 

számonkérés – 

írásbeli munkák 

javítása - 

értékelés– tanulási 

folyamat 

figyelemmel 

kísérése 

óralátogatás 

elemző 

beszélgetés 

értékelés 

önértékelés 

jó gyakorlatok 

ajánlása 

konzultáció 

elvárások 

rögzítése 

együttműködés 

folyamatos 

rendelkezésre 

állás 

dokumentálás 

gyakornok 

mentor 

szakmai segítők 

intézményvezető 

 

hospitálási 

napló 

óravázlatok 

félévi értékelés 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

február szülői értekezleten 

való részvétel 

témahét 

óravázlatok 

hospitálási napló 

iskolai 

dokumentumok 

vezetése (e-napló, 

tájékoztató 

füzet………..) 

teremdekoráció 

számonkérés – 

írásbeli munkák 

javítása - 

értékelés– tanulási 

folyamat 

figyelemmel 

kísérése 

óralátogatás 

elemző 

beszélgetés 

jó gyakorlatok 

ajánlása 

konzultáció 

elvárások 

rögzítése 

együttműködés 

folyamatos 

rendelkezésre 

állás 

dokumentálás 

gyakornok 

mentor 

szakmai segítők 

intézményvezető 

hospitálási 

napló 

óravázlatok 

szülői értekezlet 

terve 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

március húsvéti játszóház 

óravázlatok 

hospitálási napló 

iskolai 

dokumentumok 

vezetése (e-napló, 

tájékoztató 

füzet………..) 

teremdekoráció 

számonkérés – 

írásbeli munkák 

javítása - 

értékelés– tanulási 

folyamat 

figyelemmel 

kísérése 

megemlékezésen 

való részvétel 

óralátogatás 

elemző 

beszélgetés 

jó gyakorlatok 

ajánlása 

konzultáció 

elvárások 

rögzítése 

együttműködés 

folyamatos 

rendelkezésre 

állás 

dokumentálás 

gyakornok 

mentor 

szakmai segítők 

intézményvezető 

hospitálási 

napló 

óravázlatok 

munkadarab 

fényképek 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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április óravázlatok 

hospitálási napló 

fogadóórán való 

részvétel 

iskolai 

dokumentumok 

vezetése (e-napló, 

tájékoztató 

füzet………..) 

teremdekoráció 

számonkérés – 

feladatlapok 

készítése - írásbeli 

munkák javítása - 

értékelés– tanulási 

folyamat 

figyelemmel 

kísérése 

jubileumi héten 

való részvétel 

iskolai versenyen 

való részvétel 

óralátogatás 

elemző 

beszélgetés 

jó gyakorlatok 

ajánlása 

konzultáció 

elvárások 

rögzítése 

együttműködés 

folyamatos 

rendelkezésre 

állás 

dokumentálás 

 

gyakornok 

mentor 

szakmai segítők 

intézményvezető 

hospitálási 

napló 

óravázlatok 

 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

május falusi iskolai 

tevékenység 

iskolai 

dokumentumok 

vezetése (e-napló, 

tájékoztató 

füzet………..) 

óravázlatok 

hospitálási napló 

rendkívüli szülői 

értekezleten való 

részvétel 

erdei iskolai 

foglalkozás 

tervezése 

teremdekoráció 

számonkérés – 

írásbeli munkák 

javítása - 

értékelés– tanulási 

folyamat 

figyelemmel 

kísérése 

óralátogatás 

elemző 

beszélgetés 

jó gyakorlatok 

ajánlása 

konzultáció 

elvárások 

rögzítése 

együttműködés 

folyamatos 

rendelkezésre 

állás 

dokumentálás 

gyakornok 

mentor 

szakmai segítők 

intézményvezető 

hospitálási 

napló 

óravázlatok 

foglalkozási 

terv 

fényképek 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

június tanévzárás 

DÖK nap 

szabadidő 

tervezés 

iskolai 

dokumentumok 

vezetése (e-napló, 

tájékoztató 

füzet………..) 

tanév végi 

beszámoló 

készítése megadott 

értékelés 

önértékelés 

jó gyakorlatok 

ajánlása 

konzultáció 

elvárások 

rögzítése 

együttműködés 

folyamatos 

rendelkezésre 

állás 

dokumentálás 

gyakornok 

mentor 

szakmai segítők 

intézményvezető 

hospitálási 

napló 

óravázlatok 

Mentori és 

önértékelő lap 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7.  
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szempontok 

alapján 

teremdekoráció 

ballagásra 

számonkérés – 

írásbeli munkák 

javítása - 

értékelés– tanulási 

folyamat 

figyelemmel 

kísérése 

 

A pedagógus kompetenciák tehát az alábbiak: 

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás. 

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók. 

3. kompetencia: A tanulás támogatása. 

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség. 

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki 

tevékenység 

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

+  A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének 

hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja. 

 

 

 

 

        Horváthné Szabó Lívia 
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19. Legitimációs záradékok 

A Kinizsi Lakótelepi Tagiskola Nevelőtestülete az intézmény 2019/2020. tanévre szóló 

Munkatervét a 2019. augusztus ….. napján tartott értekezleten megismerte, és elfogadta. 

 

Kaposvár, 2019. augusztus ….. 

 

    A Nevelőtestület nevében: 

 

………………………………………  ……………………………………... 

            Oláh Mária            Csikósné Kovács Emőke Éva  

 

A Kinizsi Lakótelepi Tagiskola Szülői Munkaközössége az intézmény 2019/2020. évre szóló 

munkatervének készítése során véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően 

gyakorolta, a munkatervet elfogadásra javasolja. 

 

Kaposvár, 2019. szeptember ….. 

 

……………………………………………….. 

Varga Andrea 

SZM elnök 

 

A Kinizsi Lakótelepi Tagiskola Diákönkormányzata az intézmény 2019/2020-as tanévre szóló 

munkatervének készítése során a tanulókat érintő programokat véleményezte, azokkal egyetért 

és elfogadásra javasolja. 

 

Kaposvár, 2019. szeptember ….. 

 

 

………………………………………  ……………………………………... 

Diáktitkár      Sántosiné Oláh Edit  

  DÖK segítő tanár 

 

A munkatervből adódó, fenntartóra háruló többletkötelezettség vonatkozásában a fenntartó 

egyetértési jogot gyakorol. A felmerült költségigények engedélyezése a tanév folyamán 

kötelezettségvállalási igénybejelentő dokumentumon történik. 

Kaposvár, 2019……………… 

………………………………………. 

       Kaposvári Tankerületi Központ 

                    Stickel Péter 

               tankerületi igazgató 


