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Iskolai munkaterv a 2017-2018-as tanévben

Helyzetelemzés
Nagyobb felújítások, beszerzések
- A központi iskola új épületének kivételével energetikai korszerűsítés keretében a külső
homlokzatok szigetelése és a nyílászárók cseréje folyamatban van.
- A nyaralói telephelyen, a B épületen a rossz állapotban lévő tetőcsere a nyár folyamán
megtörtént
- A nyaralói iskola játszóudvarának kialakítása szülői, vállalkozói és önkormányzati
támogatással valósult meg.
- A Központi iskola tornatermében a törött parketta javítása, illetve egy teremben a PVC padló
cseréje valósult meg.
- Egy tanteremtanulói bútorokkal történő felszerelése, és a központi telephelyen tanári szobák
bútorzatának beszerzése a Tankerület támogatásával folyamatban van.
Pedagógus álláshelyek a 2017-2018-as tanévben

Az új tanévben öt új álláshelyet engedélyezett a fenntartó az alábbiak szerint:
- 2 tanári állás a felső tagozaton
- 1 tanítói álláshely az alsó tagozaton
- 1 gyógypedagógus
- 1 pedagógiai asszisztens
Az iskolai dolgozók számának alakulása az új tanévben: (Összesen 108,75 engedélyezett álláshely)
• Tantestület 89,75 álláshely
• Alsó: 39 fő
• Felső: 36 fő
• Művészeti: 17 fő
• Egyéb pedagógus: 5 fő
• Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők: 5 álláshely
• Iskolatitkár: 3 fő
• Pedagógus asszisztens: 2 fő
• Technikai dolgozók: 14 álláshely
• Közmunka programban: 3 fő

Bérek
Szeptember elsejétől a bérek átlagosan 3,5 százalékkal emelkednek. 2013-ban a teljes béremelés 60
százalékát kapták meg a pedagógusok, a többit négy részletben, 2017 szeptemberéig kapják meg. A
pótlékok mértéke az illetményalap százalékában meghatározott alsó határról a minimum és maximum
közötti átlagértékre emelkedik. A kormány döntése szerint a béremelés differenciáltan is kiosztható.
Tanulók
1. A tanulólétszám 2017. szeptemberében az általános iskolában 922, az alsó tagozaton 459 fő,
a felső tagozaton 463 fő, a művészeti iskolában várhatóan 360 fő.
2. Az 1-4 évfolyamon a 20 osztályt egymástól távol, 5 épületben tudtuk csak elhelyezni.
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Két negyedikes osztályt át kellett költöztetni a felsős telephely szükségtermeibe, egy osztályt
a 2016-ben felépített „konténer” terembe. Az alsó tagozat telephelyén kisméretű
osztálytermek is vannak, melyek alapterülete 42 és 48 m2, így csak kisebb létszámú osztályokat
tudunk bennük elhelyezni.
3. A felső tagozatos telephelyen 19 felsős és 2 alsós osztály (összesen 513 tanuló) tanul. Így egy
osztállyal többet kell elhelyezni, mint a 2016-2017-es tanévben. Mivel nem változik a
tantermek száma, egy osztálynak nem lesz állandó osztályterme. Óráikat a testnevelés órák
miatt az átmenetileg üresen maradt termekben tudjuk majd megtartani.
Napközi működése
Az alsó tagozaton a 20 osztály mellett 17 napközis csoportot szerveztünk. A felsőben összesen
3 tanulószobás csoport működik. Az étkeztetést a Maglód Projekt Kft. biztosítja. Újdonság lesz
az október 1-től bevezetésre kerülő menzakártya, amely az étkezési befizetéseket és
nyilvántartásokat egyszerűsíti.
A 9. évfolyamon tovább tanulók száma: 85 fő
Iskolánk PP-ban rögzített kiemelt feladata a középiskolára történő felkészítés. Az új tanévben az
alábbiak szerint kerültek a középiskolákba tanulóink:
Gimnázium: 26 fő
Szakgimnázium: 42 fő
Szakközépiskola: 17 fő
Nyári táborok:
o Napközis tábor 6 turnusban, az Önkormányzat támogatásával
o Festészeti tábor
o Sport napközis tábor 2 turnusban
o Túra tábor
o Balatoni nyári tábor
o Művészeti tábor
Köszönet a táboroztató kollégák több hónapos előkészítő, és a táborban végzett felelősségteljes
munkájukért.

Iskolai szervezetek
•

Szülői szervezet – 2 fő/osztály
SZM értekezletek: szeptember, május
A szülői szervezettel kapcsolatos fő feladatok az alábbiak:
- tájékoztatás és koordinációs feladatok
- részvétel az iskolai programok, rendezvények megvalósításában
- az Oktatási Alapítvány támogatása
- az iskola érdekképviselete
- a szülők-pedagógusok kapcsolatának erősítése.
A szülői szervezet
- elnöke: Tóthné Sticza Mónika
- helyettese: Berekalli Ágnes
•

Oktatási Alapítvány
• Elnök: Valló Péter
•
Kállai Katalin
• Dr. Patkós Józsefné
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•

• Tóthné Sticza Mónika
Intézményi Tanács
• A szülői szervezet részéről delegált tagok:
• Berekalli Ágnes és Tóthné Sticza Mónika
• A nevelőtestület által delegált pedagógusok:
• Kállai Katalin és Dr. Patkós Józsefné
• Maglód Város Önkormányzata által delegált tagok:
• Valló Péter és Gellérthegyi Tiborné

Egyházak
Iskolánkban az alábbi felekezetek szerveznek heti 1 órában hit és erkölcstan oktatást az új tanévben:
katolikus, református, evangélikus és a hit gyülekezete. Megszervezése külön ütemterv alapján
történt. Az egyházakkal folyamatos kapcsolatot tartunk. A tantermek hiánya miatt nem tudunk minden
csoportnak helyet biztosítani.

Kiemelt feladatok
Az éves munkaterv az iskola pedagógiai programjának figyelembevételével készült. A munkaközösségi
munkatervek az éves munkaterv részét képezik. A tanév végi beszámoló megállapításai alapján
történik a következő tanév tervezése, az alábbiak szerint:
1. Minősítés, önértékelés:
a. Az öt évre szóló önértékelési terv alapján az éves önértékelési terv összeállítása
b. Pedagógusok differenciált bérezéséhez kapcsolódó szempontrendszer felülvizsgálata
c. Önértékelés
i. igény és elégedettség mérések lebonyolítása, kiértékelése
Felelős: BECS
Határidő: Folyamatos
2. Módszertani kultúra folyamatos fejlesztése
a. Szakmai munkacsoport szervezése,
b. Bázisiskolai munkaterv összeállítása
Felelős: Intézményvezető
Határidő: szeptember 15.
c. Mentorprogram működtetése (gyakornok, belső fejlesztés, új kollégák segítése)
Felelős: Ig. helyettesek
Határidő: szeptember 15. és folyamatosan
d. Nyílt napok, bemutató órák szervezése
e. Szakmai napok szervezése
Felelős: módszertani csoport vezetője
Határidő: munkaterv szerint és folyamatosan
3. Angol nyelvi projekthét
Felelős: munkaközösség vezető
Határidő: mk. munkaterv szerint
4. Tehetségnapok szervezése a tehetséggondozó szakkörökhöz, illetve a tanulmányi
versenyekhez igazodva
a. digitális témahét a 7-8. évfolyamon
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b. háziversenyek szervezése az alsó – felső tagozaton
c. nevezés egyéb versenyekre, vetélkedőkre, pályázatokra az alsó, felső tagozaton,
művészeti iskolában
Felelős: szaktanárok
Határidő: Munkaközösségi munkatervek alapján

5. A művészeti iskola munkatervének összehangolása városi programokkal
a. Felelős: Tóth István
b. Határidő: szeptember
6. Az egyéni fejlesztési tervek kidolgozása. A tanulók értékelése az egyéni fejlesztési terveknek
megfelelően történjen.
a. Felelős: integrációs munkacsoport
b. Határidő: szeptember és folyamatosan a tanév során
7. Az osztályfőnöki helyzetelemzés elkészítése. Az integráció támogatása az eltérő szociális
háttér kompenzálásával, prevenciós programokkal, képességek fejlesztésével.
Felelős: osztályfőnök, szaktanárok
Határidő: szeptember és folyamatos
8. Nyilvántartjuk és elemezzük az alábbi intézményi eredményeket. Szülői értekezleteken,
interneten közzétesszük.
- kompetenciamérések eredményei
- tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan
- versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint
- továbbtanulási mutatók
- elismerések
- lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók)
- elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus)
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos
9. Komplex nevelési program alkalmazása a felső tagozaton különös tekintettel az iskolai
kötődés erősítésére és a konfliktusok hatásos kezelésére.
Felelős: osztályfőnöki munkaközösség
Határidő: folyamatos
10. Erősíteni kell az iskolában a drámapedagógia szerepét. Drámaoktatás bevezetése az alsó
tagozaton, tapasztalatok elemzése. Színdarabok bemutatása a 4. évfolyamon (színjátszó kör),
és az 5. évfolyamon.
Felelős: drámapedagógusok
Határidő: december és június
11. Egésznapos oktatás programjának fejlesztése. A sakkoktatás bevezetése a tanulói képességek
fejlesztésére.
Felelős: pedagógusok
Határidő: folyamatos
12. Javítani kell a belső információáramlás hatékonyságát. Az információkat mindenki számára
elérhető, online formában is biztosítani kell. Hatékony honlap működtetése. A digitális napló
havi ellenőrzése
Felelős: Rendszergazda, intézményvezető, intézményvezető helyettesek
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Határidő: Folyamatos
13. A rendelkezésre álló feltételeket és taneszközöket folyamatosan fejleszteni kell. Részvétel
pályázatokon
Felelős: intézményvezető
Határidő: Folyamatos
14. A szülőket, civil szervezeteket bevonjuk a közösségfejlesztő programjainkba. Iskolaszépítési
nap.
Felelős: pedagógusok
Határidő: Folyamatos

Témahetek, projektek, pályázati programok
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Határtalanul
Énekkar (foglalkozások lekötött időpontja szerda 6-7. óra)
mesehét (szeptember)
adventi projekt (december)
digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között
fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között.

Pedagógusok felelősi rendszere
Munkaközösségek, munkacsoportok
• Alsó tagozat: 3 (1-2 és 3-4 és napközi)
• Felső tagozat: 7 (humán, angol, reál, testnevelés, természetismeret, osztályfőnöki,
DÖK)
• Művészeti: 1 (hangszeres)
• Belső ellenőrzési csoport
• Módszertani fejlesztő csoport (referencia intézmény)
• Integrációs csoport

Pedagógusok ellenőrzése és értékelésével kapcsolatos feladatok
Szakmai munka külső támogatása
2017. évre pedagógiai-szakmai szolgáltatást igényeltünk az alábbiak szerint
- Tantárgyi tanácsadás
o testnevelés
- Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási
folyamatot segítő szaktanácsadás
o SNI tanulók integrációja
- Konfliktuskezelés
- Továbbképzések szervezése
o mentálhigiénés képzés
Felelős: Igazgató
Határidő: Folyamatos
Ellenőrzési szempontok
Óralátogatásokon és a követő megbeszélésen a kiemelt ellenőrzési szempontok
- Differenciálás megvalósítása,
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-

Tanulók értékelésének gyakorlata (tanulói munkák ellenőrzése, osztályozás, szaktanári
dicséretek, büntetések)
Az óralátogatások beosztását a belső ellenőrzési terv tartalmazza.
Felelős: Igazgató
Határidő: szeptember és folyamatos

Folyamatban lévő iskolai pályázatok
1. NTP „Mátyás és Beatrix”
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth István
2. Énekkar (elbírálás folyamatban, finanszírozási igény pontosítása az elbírálás után)
Határidős: folyamatos
Felelős: Tóth István
3. Kölyök asztalitenisz program
Határidő: folyamatos
Felelős: Hunyadvári Tibor
4. Kölyök atlétika program
Határidő: folyamatos
Hunyadvári Tibor
5. Határtalanul 7. évfolyamon
Határidő: folyamatos
Felelős: Bálint Károly
6. Mentoriskola
Határidő: folyamatos
Felelős: Szakmai módszertani csoport
7. Tanulói laptop
Határidő: folyamatos
Felelős: Informatika tanárok
8. Bozsik program
Határidő: folyamatos
Felelős: Testnevelés mk
9. Iskolai tenisz

Határidő: folyamatos
Felelős: Sok Zoltán
Tanév rendje
A 2017/2018-as tanév első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek), az utolsó tanítási napja 2018.
június 15. (péntek). A tanítási napok száma 180.
A 2017/2018-as tanév első féléve 2018. január 26-ig tart, február 2-án értesítjük a tanulókat és a
szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
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Tanítási szünetek
Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017.
október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).
A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017.
december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018.
március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

Mérések
DIFER mérés az első évfolyamon:
- 2016. október 13. A résztvevők kijelölése
- 2016. december 1. A vizsgálat befejezése
Kompetencia mérés
- 2018. május 23-án szervezik meg a hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon.
Angol célnyelvi mérés
hatodik és nyolcadik évfolyamon 2018. május 16-án
NETFIT mérés
- A diákok fizikai állapotát és edzettségét 2018. január 9. és április 27. között mérjük fel.
Tanítás nélküli munkanapok beosztása
2017.09.16: Iskolaszépítési nap (szombati munkavégzés miatt 2017.10.16. hétfő szabadnap)
2017.10.24: Pályaorientációs és szakmai nap (hétfő)
2018. 02. 10: Farsangi DÖK nap (szombati munkavégzés miatt 2017.10.13. péntek szabadnap)
2018.02.12: Nevelőtestületi értekezlet (hétfő).
2018.04.21: Tavaszi szakmai nap (szombati munkanapon)
Tanulmányi kirándulás szombaton tanmenet szerint (szombati munkavégzés miatt egy később
meghatározott szabadnap biztosítva az iskolában folyó energetikai korszerűsítés munkálatainak
függvényében)
Jeles napok

Első tanítási nap
Utolsó tanítási nap
Tanítási napok száma
DiFeR az első évfolyamon
Kiválasztás
Jelentés OH-nak
Vizsgálat befejezése
(osztálytanítók)
Aradi vértanúk emléknapja
Vermesy Napok
Október 23-i nemzeti ünnep
Tanulók tájékoztatása a felvételi
rendjéről, pályaválasztási nap

Általános Iskola
09. 01. (péntek)

Művészeti Iskola
09.07. (csütörtök)

06. 15. (szerda)
180 (36 hét)

06.11. (péntek)

10.13
10.27
12.01
10. 06. osztály keretben (péntek)
Október 12 -15.
Október 20. 11 óra
10.24
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Fogadóest
8. évfolyam szülők pályaválasztási
tájékoztatója
Negyedéves értékelés
Adventi projekt
Jelentkezés a központi írásbeli felvételire
Központi írásbeli felvételi
Első félév vége
Művészeti vizsgák
Magyar Kultúra Napja
Osztályozó értekezlet
Értesítés a féléves bizonyítványról
Félévzáró tantestületi értekezlet
Szülői értekezletek (alsó-felső)
Farsang
Felvételi jelentkezési lapok továbbítása
Szóbeli felvételi meghallgatások
Kommunista diktatúrák áldozatainak.
emléknapja
Nyílt nap
Március 15-i nemzeti ünnep
A tanulói felvételi adatlapok módosítása
A módosított adatlapok beküldése
Negyedéves értékelés
Fogadóest (alsó)
Fogadóest (felső)
Etűd vizsgák
Holokauszt áldozatainak emléknapja
Művészetoktatás napja
Digitális témahét
Környezettudatosság témahét
Értesítés a felvételi eredményéről
Szülői értekezlet
Országos mérések a 6. és 8. évfolyamon

10.17. (alsó) és 18. (felső)
10.24.
11.14
12.21. (Szíves nap)

12.04-21 (bemutatók)

01.26 (péntek)
12.04-12.21 és 01.19-20
01.22
01. 25. (csütörtök)
02. 02. (péntek)
02. 12 (hétfő)
02.05-02.08.
02.10

02.24. osztály keretben
03. 10.
03. 14. 11 óra

03.27.
04.10
04.10
03.19-23. 14 órától
április 16.
osztály keretben
04.17. 12 és 18 óra
04.09-13.
04. 23-27.
05.02-10.
05.16. és 05.23 (szerda)

Záró vizsgák
Művészeti alapvizsga
Nemzeti összetartozás napja

05.28-06.08
06.11-12.
06. 04. osztályonként témanap keretében

Osztályozó értekezlet (év végi)
Ballagás
Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás
Beiratkozás a középfokú iskolákba
Tanévzáró tantestületi értekezlet

06. 14. 14 óra (kedd)
06. 15. 17 óra (péntek)
06. 21. 8 órától
06. 22. (péntek)
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06.14. 17 óra

