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Tankerület: Dunaújvárosi Tankerületi Központ
2400 Dunaújváros, Kallós Dezső út 1/c.
Tankerületi igazgató: Szilágyiné Németh Sarolta

MUNKATERV
2017-2018. tanév

„Olyan embereket kell az iskolának kibocsátaniuk, akik megtalálják helyüket az életben, és szemüket a táguló
horizontra függesztve szilárdan megállnak a lábukon. Ahogy ma tanítunk, olyan lesz a holnap.”
/Szent-Györgyi Albert/

Gasparovszky Tibor
Intézményvezető
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A TANÉV FONTOS FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSÁNÁL
A MUNKATERV A KÖVETKEZŐ ALAPDOKUMENTUMOKBÓL INDUL KI:








2011 évi CXC. Köznevelési Törvény
20/2012 EMMI rendelet
326/2013 Kormányrendelet
35/2014 EMMI rendelet a tanév Rendjéről
Pedagógia Program
SZMSZ
Házirend

INTÉZMÉNYÜNK JELLEMZŐI
Adatok a 2016/2017. tanévre vonatkozóan
Munkakörök, beosztások
a.) Intézményvezetés
 Intézményvezető:
 Intézményvezető helyettes:

Gasparovszky Tibor
Balogné Kakuk Adrienn

b.) Dolgozói megbízatások:
 Iskolai munkaközösségek és vezetőik
 Alsós
Vargáné Csütörtök Mária
 Felsős
Pukli Zsuzsanna
 ÖKO
Szabóné Füredi Berta


Egyéb megbízatások
 Ifjúságvédelmi felelős
 DÖK patronáló tanár
 Pályaválasztási felelős
 Tankönyvfelelős
 Faliújság
 Fényképezés
 Honlap
 Újságírás

Felelősök
Gerics Viktória
Vargáné Csütörtök Mária
Mátyásné Kohut Zsanett
Gerics Viktória
Tóth Szilvia
Mátyásné Kohut Zsanett
Balogné Kakuk Adrienn, Úr Emese
Úr Emese

c.) Nevelőtestület
- Balogné Kakuk Adrienn
- Benkéné Juhász Márta 7.b.
- Czuppon Péter néptánc
- Gasparovszky Tibor
- Gerics Viktória 6.o.
- Gondár Csaba 4.o.
- Gondárné Lukács Ágnes
- Kalló Zoltánné 2.o.
- Látó Sándor zongora
- Mátyásné Kohut Zsanett 8.o.
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Pukli Zsuzsanna 7.a.
Szabóné Füredi Berta biológia
Szentkuti Andrea kémia
Szondiné Szemző Magdolna 3.o.
Tóth Szilvia ped.asszisztens
Ujvári Csilla 5.o.
Úr Emese 1.o.
Vágóné Mankovics Mária fejlesztő
Vargáné Csütörtök Mária
Kárpátiné Paál Rita ped.asszisztens

d.) Felzárkóztatás
 Gyógypedagógia, fejlesztő
 Logopédia

Vágóné Mankovics Mária (2016.09.01-től fél állásban végzi)
Exner Szabina (Dunaújvárosból a Nevelési tanácsadóból)

e.) Művészetoktatás
 Néptánc tanszak:
 Grafika és festészet tanszak
 Billentyűs tanszak:

Czuppon Péter
Pukli Zsuzsanna
Látó Sándor zongoratanár, szolfézs

f.) NOKS
 Veszprémi Brigitta iskolatitkár és egyben gazdasági ügyintézői feladatokat lát el.
 Kárpátiné Paál Rita pedagógiai asszisztens Tóth Szilvia, napközis nevelő
 Technikai dolgozók - A takarítók (3 fő), udvaros (1fő) és karbantartó (1 fő) Két dolgozónk a közmunka
program keretében udvar karbantartási, takarítási feladatokat lát el.
SZMSZ szerint jóváhagyott státusz:
Ebből pedagógus álláshely:
- betöltött
Ebből NOKS:
Ebből technikai:

50,5 fő (001,002,003 telephelyre számítva)
37 fő
37 fő
4 fő
9,5 fő

Tanulócsoportok száma: Osztályok száma: 9
2016-2017-es tanév tanulói létszámadatai:
Tanulók száma: 194 fő ebből a Kisapostagi tagintézményből 23 tanuló jár be.

A szülő a törvények és pedagógiai programunk értelmében is írásban kérheti az iskola igazgatójától, hogy
gyermekét a délutáni tanórán kívüli foglalkozások alól mentesítse. A kérvény elbírálása az iskolaigazgató
jogkörébe tartozik. Szülői kérvény és igazgatói engedély hiányában a tanulót 16.00 óra előtt nem engedjük haza.
Művészetoktatás
Néptánc tanszak: 80
Billentyűs tanszak: 16 fő.
Grafika és festészet 20 fő
ÖSSZESEN: 116 fő
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A tanév rendje
A 2017-2018 tanév fontosabb időpontjai:
 A 2016/2017-os tanév szeptember 1-jén,pénteken kezdődik.
 A tanítási napok száma 180 nap
 Utolsó tanítási nap: 2018. június 15. péntek fejeződik be.
 Az első félév vége: 2018. január 26.
 2018. február 2--ig értesítjük a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért
tanulmányi eredményekről.
 Az AMI tanítási év első és napja 2017. szeptember 5. Az utolsó tanítási napja 2018. június 15.
 A tanmenetek tervezett heteinek száma: 36 hét
 Tanmenetek leadási határideje: 2017. szeptember 20.
 Eső félév:
 Osztályozó értekezlet - 2018. február 2. (tanítás nélküli munkanap)
 2018. január 29.
A félévi statisztika és a félévben végzett munkákról szóló írásbeli beszámolók leadása
mkv., ifj.véd. fel., DÖK, fejlesztő, AMI
Félévi adminisztrációs munkák elvégzése
Naplók, szakköri- és napközis naplók rendbetétele
 Félévi értekezlet: 2018. február 6.
 Évvége:
Osztályozó vizsgák:
Osztályozóértekezlet 2018. június 12. 14,00 óra alsó tagozat
2018. június 13. 14,00 óra felső tagozat
 Ballagás – 2018 június 15. (péntek) 1800
 2018. június 11.
Statisztika,
Beszámolók leadása: mkv., ifj.véd. fel., DÖK, fejlesztő, AMI
Év végi adminisztrációs munkák végzésére
Naplók, szakköri- és napközis naplók, törzslapok rendbetétele
 2018. június 22. 800 Tanévzáró értekezlet
1800 Bizonyítványosztás, tanévzáró ünnepély.

Tanítási szünetek:
 Az őszi szünet 2017. október 30-ától 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).
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Tanulmányi versenyek:
Szépíró, szépolvasó verseny - saját
Környezetvédelmi verseny -saját
Egyéb versenyek:
Curie Kémia Emlékverseny
Curie Környezet-védelmi Emlékverseny

Ha az országos
döntőbe jutunk
Ha az országos
döntőbe jutunk

Mesemondó verseny (Nagyvenyim)
GPSZ informatika csapatverseny - DSZ
Rudas iskola Dujv.7-8 évfolyam
Paint verseny 3-4 évfolyam Dunaújv.
Szilágyi Iskola
ÖCSI bácsi kupa Kalocsa - Torna

Ha a területi döntőbe
jutunk

Megyei Népdaléneklési verseny
Számítástechnikai alapismeretek verseny DSZC Bánki Dunaújváros
Word-Excel verseny Dujv. Dózsa Isk.
Matematika verseny - Előszállás
Néptáncfesztivál minősítéssel
Euklideszi Matematika verseny - Dújv.
Vasvári iskola
Sziporka Országos matematika verseny Hatvan

Ha az országos
döntőbe jutunk

Aszfaltrajz verseny
Színjátszókör fesztivál minősítéssel
Mátyásnapi mesemondó verseny Ksiapostag
Diákolimpia:
Atlétika többpróba diákolimpia
Futsal IV kcs + körzeti verseny rendezés
Foci II kcs diákolimpia
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Kis isk. sportversenye atlétaika
Kézilabda + körzeti rendezés
Kis isk. sportversenye labdarúgás
Torna "B" kategória I-IV kcs + körzeti verseny rendezés
Úszás
A PP szerint a tehetséges gyerekeinkkel részt veszünk a megyei és/vagy országos versenyeken mint a
művészetek (néptánc, rajz, népdal) területén, a tanulmányi versenyeken és a sport versenyeken és mint ÖKO
iskola a természetvédelmi versenyeken.

Országos kompetenciamérés mérés, értékelés
Megnevezés
Az óvodai jelzések alapján az
elsős évfolyam tanulóinak
felmérése az alapkészségek
tekintetében

Időpont
2017. október 13.
2017. október 27-áig jelentés a
hivatalnak az érintett tanulók
létszámáról.

DIFER-mérés
Fittség, edzettség mérés - az 14. évfolyam (kivételével), a
nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő diákok
esetében
(NETFIT®)

2017. december 1-ig elvégezni

Úr Emese és
Vágóné Mankovics Mária

2018. január 9. – április 27
2018.06.01-g feltöltés

Benkéné Juhász Márta, Gondár
Csaba és Úr Emese

Angol, német idegen nyelvi
mérés a 6. és 8. évfolyamon
OKÉV-mérés

2018. május 16.
Hivatal részére 2017. november
24-ig adatok küldése.
2018. május 23.
Hivatal részére 2016. november
24-ig adatok küldése

Tanítás nélküli munkanapok
1. nap
2. nap
3. nap
4. nap
5. nap
6. nap

2017.09.18.
2017.10.05.
2018.02.
2018. 04.23.
2018. 05.25.
2018. 05.26.

Hazafiság iskolája
Pályaorientációs nap
Félévi nevelési értekezlet
Széchenyi-expedíció
DÖK nap, gyereknap
Tantestületi szakmai nap
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Felelős
Vágóné Mankovics Mária

Gerics Viktória (Megjegyzés: két
éve tanulják az angolt a 6. o.)
Balogné Kakuk Adrienn
és a felsős munkaközösség

Tanévi fő feladataink
A 2017/18 tanév is sok feladatot ró intézményünkre, melynek alapja EMMI rendeletek. E törvények, előírások
betartásával szeretnénk a feladatokat ellátni. Az idei tanév másfelől a nevelés és az oktatás éve is.
Nevelési feladataink:
 A házirendben megfogalmazottak tudatos gyakoroltatása.
 Nyugodt, kiegyensúlyozott, feszültségmentes légkör fenntartása.
 A tanítási idő 7.55 órától 16.00 óráig tart. Addig a gyerekeknek kötelezően az iskolában kell tartózkodniuk.
A szülő írásos kérelmére ettől az igazgató eltérhet. Fontos feladatunknak tartjuk a tanulók délutáni
elfoglaltságának, tanórán kívüli foglalkozásainak megszervezését. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk
színes kínálatot nyújtani a délutáni munkára.
 A napirend, szokásrend kialakítása az elsősöknél, elmélyítése a magasabb évfolyamokon
 A kulturált közlekedési szokások elsajátítása (ebédeltetés, iskolaudvar szünetekben)
 A közösséghez való alkalmazkodás normáinak elfogadása
 Nagy gondot fordítunk a törzsanyag elsajátítására
 Folyamatos készülés az Országos Kompetenciamérésre
 Tárgyi környezetünk védelme, óvása. (taneszközök, tankönyvek, tantermek, öltözők és udvari játékok
használata)
 Személyiségük fejlesztése
 Tehetséggondozás, felzárkóztatás az eddigi színvonal fenntartásával.
 A szülők folyamatos tájékoztatása, bevonása az iskola életébe.
 Fontosnak tartjuk, hogy a diákokban, a szülőkben tudatosítsuk a pedagógiai módszereinket.
Kívánatosnak tartjuk, hogy az iskolánk a tudáson túl igazi emberi értékeket, toleráns és környezetbarát
viselkedésformákat közvetítsen.
 Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés, néptánc
oktatás, és grafika alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja
a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi
az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és
gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi
hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
 A tanulóink teljesítményét a Pedagógiai programunkban megfogalmazott elvárások szerint értékeljük.
 Tanítványainkat személyes példaadással is neveljük az udvarias viselkedésre, mások munkájának
megbecsülésére, szellemi értékeink őrzésére, védelmére.
 A beszédkultúra, szókincs, beszédhangnem, kifejezésmód fejlesztése
 Megtanítjuk őket az alapvető illemszabályokra, s következetesek leszünk azok betartásában. Kiemelt
fontossággal bír, hogy fellépünk a szándékos rongálás ellen.
 A tantermek otthonossá tétele az osztályok feladata is. Arra törekszünk, hogy a tanuló is tegye
barátságosabbá környezetét, védje az iskola tárgyi értékeit, tartsa be a házirendben megfogalmazott
szabályokat. Viselkedjen kulturáltan az iskolai foglalkozásokon.
 Minden tanulónkat arra nevelünk, hogy belső igénye legyen a munkafegyelem, a pontosság.
 Baleset megelőzési oktatással, az ügyelet megszervezésével szeretnénk elkerülni a tanulói baleseteket.
Tanulóinknak rendszeresen tűzriadót, katasztrófavédelmi gyakorlatot tartunk.
 Ápoljuk hagyományainkat. Ünnepeinket méltóan megünnepeljük.
A tanév kiemelt feladatai:
 Felkészülés az E-naplóra, továbbképzés minden pedagógus számára a Krétára való felkészülés
jegyében
 Jubileumi évünk kapcsán műsorok, programok szervezése, kiadványok elkészítése
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Etika- és hitoktatásunk
 Az 1-8. évfolyamon etika/ hit- és etika tantárgyat oktatunk. Szoros kapcsolatot ápolunk a történelmi
egyházak képviselőivel: a római katolikus, a református és a HIT gyülekezete Baracsi felekezeteivel.
Egészséges életmódra nevelés
 A 2017-2018-as tanévben is csatlakoztunk az országosan meghirdetett Iskolatej és Iskolagyümölcs
programhoz. Tanítványaink 1-6 évfolyamon heti egy alkalommal térítésmentesen juthatnak friss
gyümölcshöz.
 Tanulóink egészsége érdekében együttműködünk az iskolaorvosi és védőnői szolgálattal.
 Tanítványaink mindennapos életében hangsúlyosan kezeljük a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos
ismeretek átadását.
 Nagy gondot fordítunk tanulóink testi, fizikai állóképességére, lehetőséget biztosítunk a mindennapos
testmozgás megvalósulására. Tavasszal az eseménynaptárban erre kijelölt időszakban elvégezzük
minden tanulónk fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát. A kapott eredményeket elemezzük,
a szülőket tájékoztatjuk. Amennyiben szükséges, a tanév végéig intézkedési tervet készítünk.
 Amennyiben a költségvetés engedi, szeretnénk a testnevelési órák terhére úszásoktatást, valamint
lovaglási lehetőséget biztosítani a helyi Magyar Lovasudvar szervezésében a második fél évben.
Közösségi életre nevelés
 Családlátogatások a problémás gyermekeknél (lemorzsolódott, magatartás- és viselkedés zavaros
gyerekek). Az osztályfőnökök a családlátogatások tényét az osztálynaplóban rögzítik (pedagógiai
programunk szerint).
 Osztálykirándulások szervezése
 A tanulói önkormányzat (DÖK) munkájának segítése. Hangsúlyt fektetünk az önálló tanulói
kezdeményezésekre, közösségi megmozdulásokra. Figyelembe vesszük a javaslataikat. A DÖK
munkáját 1 fő pedagógus irányítja.
 Mint ÖKO iskola évente többször megszervezzük a papírgyűjtést, valamint a szelektív hulladékgyűjtést.
A befolyt összegeket a tanulói közösségek programjainak finanszírozására fordítjuk.
 Diákéletet a hagyományos eseményekkel, mint elsősök avatása (ekkor kapják meg az iskolát
szimbolizáló nyakkendőt, kendőt és kitűzőt), Széchenyi-hét, és egyéb iskola ünnepségekkel színesítjük.
Témahetek
Az intézményünk a munkatervben meghatározott módon részt vesz a témahetekhez kapcsolódó programokon,
továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat szervez a témahét
keretében
 Pénzügyi témahét 2018. március 05 és március 09 között
 Digitális témahét 2018. április 9. és április 13. között,
 Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét 2018. április 23. és április 27. között.
Felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás
 Iskolánk osztálytanítói és felsős szakos tanárai, magyar nyelv és irodalomból, valamint matematika
tantárgyakból kötelező felzárkóztató foglalkozásokat szerveznek, azon BTM státuszú tanulóknak,
akiknek szakértői véleményében, ez szerepel, illetve minden más rászoruló tanuló számára.
 Lehetőségeink függvényében a felzárkóztató foglalkozások eredményességét a tanórától eltérő
foglalkozási módokkal biztosítjuk (napközi, tanulószoba, korrepetálások, differenciált
képességfejlesztések).
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 A különleges bánásmódot igénylő tanulóinknál a törvényi háttérnek megfelelően a tanév során két
alkalommal felülvizsgáljuk szakértői papírjaikat és az adatokat a lehető legpontosabban vezetjük.
 Az intézményünkben integráltan tanuló sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók gyógypedagógiai ellátását
iskolánk alkalmazásában álló gyógypedagógus végzi. Feladata a habilitációs, rehabilitációs órakeret
terhére egyéni foglalkozások szervezése, valamint egyéni fejlesztési terv szerint a tanuló segítése a
felzárkóztatásban egyéni és kiscsoportos formában. A logopédiai szakszolgálatot a Fejér Megyei
Pedagógiai szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye látja el.
 Mint akkreditált tehetségpont iskola nagyon fontosnak tartjuk a tehetséggondozást. A tanulókban
felfedezett képességek fejlesztéséhez, kibontakoztatásához megteremtjük a lehetőségeket iskolai
szakkörök, sportköri foglalkozások, stb. keretében.
Meglévő pályázataink fenntartása
 TIOP 2.1.1/12 – Informatikai eszközök
Intézkedési terv végrehajtása
 Az országos kompetenciamérés eredményeinek megsegítése érdekében intézményünk elkészítette a
2015/2016-os tanévtől e az intézkedési tervét. Kiemelt figyelmet szentelünk hatodikos és nyolcadikos
tanulóink szövegértési és matematikai kompetenciaszintjének emelésére. Feladattervünk
megvalósítását teljes nevelőtestületünk felelősséget vállalta. Végrehajtását a benne foglaltak ütemterve
szerint valósítsuk meg. Diagnosztizáló felmérést végzünk évvégén 4. és évvégén, félévkor 6. 8.
osztályban a munkaközösségek által összeállított feladatsorokból.
Humán-munkaügyi feladataink
 Elkészítjük az új illetmény-besorolásokat a munkaerő-gazdálkodásunknak megfelelően (kinevezések,
átsorolások, munkaköri leírások átdolgozása, stb.)
 Elkészítjük és elfogadjuk az iskola tanügyi dokumentumait: tantárgyfelosztást, órarendet, munkatervet.
 A pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend törvényi felülvizsgálatát elvégezzük.
 A pedagógusok, a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak a tanulók számára biztosítjuk a törvényes
munkafeltételeket.
 Elkészítjük a féléves- és éves pedagógiai beszámolónkat.
 Ütemterv szerinti leltározást, selejtezést végzünk.
 Pedagógusainkat akkreditált továbbképzéseken való részvételre küldjük (ott ahol nincs meg a
szükséges 7 évenként 120 pontos akkreditált pont).
 Biztosítjuk a pedagógus-életpályamodell minél szélesebb körű megismerését, jelentkezését!
 Munkatársaink pedagógus-kompetenciáinak erősítésének, frissítésének érdekében igénybe vesszük a
szaktanácsadói, szakértői rendszer segítségét.
 Pedagógusainkat portfóliójuk mielőbbi kidolgozására és feltöltésére ösztönözzük.
 Szakszerű és támogató intézményi delegációról gondoskodunk valamennyi alkalmazottunk pedagógusminősítésében, tanfelügyeleti ellenőrzésében.
 Az intézményi önértékelési program folytatása.
Kapcsolataink, együttműködés partnereinkkel
 Fokozott figyelmet fordítunk a szülői szervezettel való együttműködésre. Együttműködünk a
tanítványaink családjaival. A kapcsolattartás módjait lásd táblázatban.
 Együttműködünk, és szoros kapcsolatunk van következő szervezetekkel:
 Baracs Község Polgármesteri Hivatala
 Gyermekjóléti Szolgálat
 Baracs Faluvédő Polgárőr egyesület
 Baracs község Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Barátság Nyugdíjas egyesület
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Baracsi Társas Kör
Baracsért Közalapítvány
Baracs Oktatásáért Alapítvány
Templomosi baráti Kör
Nagycsaládosok Egyesülete
Naplemente Nyugdíjas Egyesület
Annamatia Templomosért alapítvány
Magyar-Francia Baráti Kör
Baracsi SE

Tájékoztatás, ismeretátadás:
 Iskolánknak honlapján
 Baracsi Szó
 Szórólapok
 Dunaújvárosi Online
 Facebook

Kapcsolattartás
Az iskola nevelői és a szülők kapcsolattartásának módjai
Családlátogatás

Az osztályfőnökök a családlátogatások tényét az osztálynaplóban rögzítik.

Nyílt nap

2017.11.20. és 2018.03.13.

Fogadóóra

A munkatervben rögzített hónap 2. hétfője 1600-1700-ig

Nevelőtestületi értekezlet

Óvoda – szülők

A munkatervben rögzített hónap 2. hétfője 1500-1600, feladattól függően.
2017. szeptember 03-15-ig
A szülők tájékoztatása a tanév rendjéről, programjairól (ingyenes tankönyv,
viselkedés az étteremben, buszváróban, a házirend ismertetése, hozzájárulás a
médiákban való megjelenéshez, az alapfokú művészetoktatás kínálta lehetőség
igénybevétele, délutáni foglalkozások).
2018. Február 05-16-ig
Az első félév értékelése, a második félév feladatai. Szülők tájékoztatása a
következő tanév tankönyveiről, taneszközeiről.
Osztályproblémák. Aktualitások.
Óvodai cselekvési terv szerint

Közös rendezvények

SZM bál (2018. február 17.)

Kirándulások

Alkalomszerűen

Szülői értekezlet

Ellenőrzési terv
Terület

Határidő

Óralátogatások

Folyamatos

Munkavédelmi bejárás

Szeptember és június
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Felelősök
Intézményvezető: pályakezdőknél
elsősorban.
Intézményvezető-helyettes:
minden
nevelőt legalább egy alkalommal.
Intézményvezető,
Munkavédelmi felelős
Karbantartó

Rendezvények

A tantervek, foglalkozási tervek,
munkatervek elkészítése,
bemutatása
Naplók kitöltése, vezetése,
naprakész állapota, változások
bejegyzése, folyamatos vezetése

A rendezvények időpontját,
esetleges eszközigényét az
Intézményvezető helyettesnél kell Intézményvezető-helyettes
bejelenteni, a rendezvény előtt
legalább 1 héttel
Intézményvezető
2017. szeptember 20.
Intézményvezető-helyettes
Munkaközösség-vezetők
2017. szeptember 1-től
folyamatos

Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes

Házirend betartása, betartatása.
Étkeztetési rend ellenőrzése.

Naponta folyamatosan

Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes
Ügyeletes nevelők

Az iskola állagának megőrzése,
baleset- és tűzvédelmi szabályok,
előírások betartása.

2017. szeptember 1.
Alakalom szerint

Osztályfőnökök

Tűzriadó megtartása

2017. szeptember

Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes

Tankötelezettségi feladatok:
beiratkozás, hiányzások,
tanulmányi előmenetel,
felmentések, átirányítások, stb.

Havi rendszerességgel

Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes
Osztályfőnökök

Tantárgyi teljesítmények értékelése

Folyamatos

Napközis foglalkozások ellenőrzése

Folyamatos

Tanulószoba, korrepetálások
szervezése, szakkörök
működése, látogatottsága,
hatékonysága.
Technikai személyzet
munkarendje, munkavégzése

Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes
Munkaközösség-vezetők
Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes
Munkaközösség-vezetők

Folyamatos

Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes
Munkaközösség-vezetők

Folyamatos

Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes

Baracs, 2017. szeptember 1.

Gasparovszky Tibor
Intézményvezető

11

ESEMÉNYNAPTÁR
SZEPTEMBER – A diákév megnyitásának hava
Időpont

Feladatok

Felelős

Aug. 24.
csütörtök
9 óra

Tanévnyitó értekezlet

Intézményvezető,
intézményvezető-helyettes

Szept 1.
péntek
8.00

Tanévnyitó ünnepély

Szondiné Szemző Magdolna és
a 3. osztály

3-15-ig

Tanévnyitó szülői értekezletek megtartása

Osztályfőnökök

06.
szerda

Méhnyakrák megelőzési előadás, felvilágosítás dr. Dr
Pásztor László, a Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály egészségfejlesztési
osztályának főorvosa

ÖKO
Szabóné Füredi Berta

1. Tanítás nélküli munkanap. „A hazafiasság iskolája”-a
48-49-es szabadságharc felelevenítése interaktív, játékos
feladatokkal.

Osztályfőnökök,
a Pákozdi Emlékpark megívott
vendégei segítenek a program
lebonyolításában.

tanmenetek és szakköri tervek, leadása a
munkaközösség-vezetőnek, feltöltés a „T” tanári
szerverre.

Pedagógusok
Mkv.

18. hétfő

20.szerda

29.
péntek

A népmese napja- rajzpályázat

Gargyán Gyöngyi könyvtáros és
Pukli Zsuzsanna

szept.
vége

Nevezés a Diákolimpiára a kiírás szerint

testnevelők

szept.
vége

Terület védnökséget vállal minden osztály, az iskola
környezetének folyamatos tisztántartására.

ÖKO. ofők

szept.
vége

Öko-osztály vándorkupa verseny kihirdetése minden
osztályban.

ÖKO, Szabóné Füredi Berta

szept.
vége

Honlap és egyéb webes megjelenések frissítése,
karbantartása. Nyilatkozatok aláíratása.

Igh.

szept. 30ig

SZMSZ és a PP véleményezése

Munkaközösségek
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OKTÓBER – Az avatás hava
Időpont

Feladatok

Felelős

02. hétfő

Zenei világnap közös éneklés vagy osztályok versenye +
faliújság

Ujvári Csilla,
Kalló Zoltánné

04.szerda

Állatok világnapja (faliújság)

Kalló Zoltánné és
a 2. o.

Figyelemfelhívás „vadonleső program ismertetése
természetismeret és biológia órákon
Energiakaland” tanulási program kipróbálása tanórákon,
érdeklődés szerint.

ÖKO
Szabóné Füredi Berta

05.csütörtök

Pályaorientációs előadás a nyolcadikosoknak (Nagy
Lászlóné a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálattól)

06. péntekig

statisztika leadása külön ig. h. által megadott lapon,
táblázatban;
törzslapok kitöltése 1. és 5. évfolyamon az okt. 1-i
állapotnak megfelelően, a többi évfolyamon az adatok
módosítása
AMI adatok
HH és HHH tanulók névsorának egyeztetése

Osztályfőnökök
Ig. Ig. h.

A különleges bánásmódot igénylő tanulók
dokumentációjának felülvizsgálata

Igh.

06. péntekig

Mátyásné Kohut Zsanett

pedagógusok
ifj. véd. felelős

Igh. Ifj.véd.
Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű, rendszeres
gyermekvédelmi támogatással rendelkező gyermekek
felmérése, nyilvántartásba vétele

06.péntek

Az aradi vértanúk emléknapja
(megemlékezés történelem órán, alsó tagozaton osztály
szinten, mécses gyújtás az emlékműnél)

Igh. Ifj.véd.

osztályfőnökök
Pukli Zsuzsanna, Látó
Sándor

09. hétfő
1430-1500
1500-1600
1600-1700

Munkaközösségi értekezlet
Tantestületi értekezlet,
fogadóóra

Ig. Igh., tantestület
osztályfőnökök
mkv.

október
közepe

Labdarúgás fiú I. korcsoport – Rácalmás, Fiú labdarúgás
II. korcsoport – Baracs

testnevelők
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Minden
hónapban a
kiírás szerint

A tájékoztató füzetek és az osztálynaplók bejegyzéseinek
összevetése, hiányosságok pótlása

Igh.
Osztályfőnökök

19.
csütörtök

Tökjó parti az alsó tagozaton

ofők.
mkv.
Gondár Csaba és 4.o.

21.

Curie Kémia Emlékverseny (levelezős, 7 - 8. o.); Curie
Környezetvédelmi Emlékverseny (levelezős; 5 -6. és 7 –
8. o.)

Szentkuti Andrea

22-ig

8. o. szóbeli tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről

Mátyásné Kohut Zsanett

20. péntek

iskolai ünnepély október 23-a tiszteletére (községi
ünnepély október 23. 1700)

Benkéné Juhász Márta,
Pukli Zsuzsanna (7. a és
7. b osztályok)

Földünkért világnap (okt. 21.)
Energiakaland honlapon a tanulási program kipróbálása,
(osztályfőnöki, környezetismeret, természetismeret,
életvitel…) igény szerinti órákon.

ÖKO, ofők, szaktanárok

27. péntek
5. órában

Elsősök avatása
Ünnepély

Úr Emese 1.o.
Vné CsM mkv
Mátyásné Kohut Zsanett
8.o.

okt.28-nov5.

Őszi szünet
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NOVEMBER – A tettek hava
Időpont

Feladatok

Felelős

Munkaközösségi értekezlet
Tantestületi értekezlet
fogadóóra

Ig.,Igh,
Mkv.
osztályfőnökök

13-15.hétfő

a tanulók füzeteinek, munkafüzeteinek áttekintése a
pedagógusi javítómunka ellenőrzése céljából

Mkv

10.péntek

Márton napi Témanap az alsó tagozaton

Szondiné Sz M
Bné Kakuk Adrienn

13.hétfő

A magyar nyelv napja (megemlékezés magyar órák keretében)

Gondárné Lukács
Ágnes
Ujvári Csilla

15. szerda

Környezetvédelmi vetélkedő alsósoknak

Bné Kakuk Adrienn
Gondár Csaba

16. csütörtök

Dohányzás ellenes interaktív előadás, Marton János a Fejér
megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától
Füstmentes Világnap: dohányzásellenes, prevenciós előadás
az 5 - 6. osztályokban; rendhagyó biológia órák a témában a 7
- 8. osztályokban

ÖKO Szabóné Füredi
Berta

17-ig
péntek

negyedéves értékelés a tájékoztatókban (a nagyon gyenge, ill.
kiemelkedő tanulók esetében)

Osztályfőnökök

november
közepe

Mesemondó verseny (Nagyvenyim); történelmi vetélkedő

szaktanárok

20. hétfő

Nyílt tanítási nap: bemutatóórák a szülők számára, a
fenntarthatóságra nevelés körében

nevelőtestület

24-ig

tantermek, folyosók adventi dekorálása

Osztályfőnökök,
mkv, DÖK, SZMK

24. péntek

Tudatos vásárlás (plakát)

Gerics Viktória, 6.o.

13.hétfő
1430-1500
1500-1600
1600-1700

november vége GPSZ informatika csapatverseny, Rudas 7 - 8. évfolyam;
Informatika: Paint verseny3-4. évfolyam számára (egyéni),
Helyszín: a dunaújvárosi Dózsa Gy. Ált. Isk. Szilágyi Ált. Isk.
Egysége

info szaktanárok

30-ig

mk vezetők

Mk-ek készítsék el a 4.6.8. évfolyamok felméréseit!
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DECEMBER – Az ünnep hava
Időpont

Feladatok

Felelős

01. péntek

Dec. 1. AIDS világnapja – rendhagyó biológia óra a témában a 8.
osztályban

ÖKO, Szabóné
Füredi Berta

04.hétfő

Ismerkedés a Krétával-informatikai továbbképzés a
tantestületnek- rövidített órák

Ig.

06.szerda

Francia Mikulás fogadása

Kalló Zoltánné
2. osztály

08.péntek

Mikulás-buli a Faluházban

B-né J Márta,
Pukli Zsuzsanna

december eleje Divattervező verseny (Lorátffy)

Pukli Zsuzsanna

december
közepe

Kalló Zoltánné
Ujvári Csilla

Megyei Népdaléneklési Verseny

11. hétfő
1430-1500
1500-1600
1600-1700

Munkaközösségi értekezletek
Tantestületi értekezlet
fogadóóra a bukásra álló tanulók szüleinek

december

tantestületi karácsony

Ig, Igh

december

ÖCSI bácsi kupa – Kalocsa

B-né J. Márta

Beszélgetések osztályszinten a decemberi ünnepek kapcsán a túlzott
mértékű vásárlásokról, az ünnep elanyagiasodásának veszélyéről.
Saját készítésű ajándékok alkotása rajz- és technikaórákon,
szakkörökön.
Hagyományok ápolása, az ünnepek családias jellegének erősítése.
Az alsós folyosón karácsonyfát állítunk, és az alsós gyerekekkel
közösen díszítjük fel természetes anyagokból és újrahasznosított
anyagokból készült díszekkel. (dec.12)
Lucázás hagyományának felelevenítése néptáncosaink segítségével
(dec. 13.).

ÖKO

dec.23-jan.2

téli szünet
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Ig.,Igh,
Mkv.
osztályfőnökök

Czuppon Péter

JANUÁR – A számadás hava
Időpont

Feladatok

Felelős

jan.09-tőláprilis 27-ig

NETFITT mérés

Benkéné Juhász Márta,
Gondár Csaba, Úr Emese

20.szombat 8. o. írásbeli felvételije (pótfelvi: január 21.)

Mátyásné Kohut Zsanett

23.kedd

Magyar Kultúra Napja:
verseny a Széchenyi István Gimnáziumban (ének és
prózamondás)

Gargyán Gyöngyi
könyvtáros és a magyar
szakos kollégák

22-26-ig

osztályozó konferencia

ig., igh.,
pedagógusok

26.(péntek)

Az első félév vége és
az első félév hivatalos zárási dátuma.

Osztályfőnökök

A félévi értesítők kiosztása.
26. péntek

Holokauszt nemzetközi emléknap (megemlékezés történelem
órákon, bejegyzése a naplóban)

Látó Sándor, Pukli
Zsuzsanna

január
vége

Informatika: Számítástechnikai alapismeretek verseny 8.
évfolyamosok számára, Helyszín: Dunaújvárosi SZC Bánki
Donát Gimnáziuma és Szakközépiskolája;

informatika tanárok

29.
(hétfő)

A félévi statisztika és a félévben végzett munkákról szóló
írásbeli beszámolók leadása

ofők, mkv.
Szaktanárok

A téli környezetünk megfigyelése, szabadtéri játékok az iskola
összes tanulójának részvételével, szülői
kísérettel.(szánkózás, hóemberépítés) (Hó esetén!)

ÖKO, osztályfőnökök

Pályaorientációs előadás: a DSZC igazgatóinak meghívása,
előadás a nyolcadikosok szüleinek

Mátyásné Kohut Zsanett

január
vége
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FEBRUÁR – A farsang hava
Időpont

Feladatok

Felelős

01-től

Kréta beindítása kísérleti jelleggel

Ig., igh.

02. péntek

2. Tanítás nélküli munkanap
Félévi osztályozó értekezlet

munkaközösség

05-09-ig

Vizes élőhelyek világnapja (febr. 2) alkalmából beszélgetések a
víz fontosságáról osztályfőnöki és természetismeret órákon.
Öko-faliújság készítése: készíti: 4. osztály

Gondár Csaba

12. hétfő
1430-1500
1500-1600

Munkaközösségi értekezletek
Tantestületi értekezlet

Ig.,Igh,
tantestület
mkv

05.-16.-ig

félévi szülői értekezletek megtartása

ofők

16. péntek

Iskolai farsang (Faluház)

8. o., Mátyásné
Kohut Zsanett

17. szombat SZM-bál

SZM tagok

17.

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny: területi forduló

Szentkuti Andrea

19-ig

pályaválasztási lapok továbbítása

Mátyásné Kohut
Zsanett,
8. o.

24.

Curie Kémia Emlékverseny (területi forduló)

Szentkuti Andrea

23. péntek

Mátyás-napi mesemondó verseny Kisapostagon

Szondiné Szemző
Magdolna

26. (hétfő)

Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (megemlékezés
történelem órákon, bejegyzése a naplókban)

történelem szakosok
(Látó Sándor Pukli
Zsuzsanna)
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MÁRCIUS – Az emlékezés hava
Időpont

Feladatok

Felelős

11. hétfő
1430-1500
1500-1600
1600-1700

Ig.,Igh,
Mkv.
osztályfőnökök

Munkaközösségi értekezletek
Tantestületi értekezlet
fogadóóra

05-09-ig

pénzügyi témahét

Szentkuti Andrea

10.
(szombat)

munkanap (ledolgozva: március 16.)

munkaközösség

márc. eleje

országos elődöntő - torna

Benkéné J.Márta

12. (hétfő)

Gergely-járás: Környezetünk értékeinek, hagyományainak
megismerése és megőrzése, az óvodával való együttműködés.

Úr Emese
1. osztály

14. (szerda)
4. és 5. óra

Március 15-i iskolai ünnepély

Ujvári Csilla és az 5.
o.

13. kedd

nyílt tanítási nap

tantestület

21.

Faültetés világnapja- faültetés

ÖKO

22.

Víz Világnapja (rajzpályázat)

Faluház, Pukli
Zsuzsanna

21-22.

tanulói adatlapok módosítása (8. o.)

Mátyásné Kohut
Zsanett, 8. o.

márc. vége

Informatika: Word-Excel verseny (egyéni); Dózsa Gy. Ált. Isk.
Szilágyi Ált. Isk. Egysége

info tanárok

márc. vége

Matematika verseny(csapat) Helyszín: Előszállás Sz. Zs. I.
Árpád Fejedelem Tagiskola

Mátyásné Kohut
Zsanett

márciusban

szülői értekezlet az óvodában

leendő elsős tanító

28.

Húsvéti játszóház

Mk, vez,
osztályfőnökök

29-ig

Osztálykirándulások, erdei iskola, nyári táborok szervezése és
bejelentése írásban az iskolavezetésnek

ofők,
táborszervezők
napközis nevelő

márc.29ápr.3-ig

tavaszi szünet
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ÁPRILIS – A hagyományok hava
Időpont

Feladatok

Felelős

04. szerda

Egészségügyi világnap- témanap a felsősöknek

ÖKO

09-13-ig

digitális témahét

felelős: Pukli
Zsuzsanna, Gerics
Viktória, ofők,
szaktanárok

áprilisban

országos döntő – torna

Benkéné J. Márta

09. hétfő
1430-1500
1500-1600
1600-1700

Munkaközösségi értekezlet
Tantestületi értekezlet
fogadóóra

Ig.,Igh,
Mkv.
osztályfőnökök

11. szerda

A költészet napja (versmaraton a könyvtárban)

Ujvári Csilla,
Gárgyán Gyöngyi

13. péntek

Beszélgetés a régi idők diákjaival, emlékkiállítás régi iskolai
relikviákból

Balogné Kakuk A.

13-ig

¾ éves értékelés

ofők

21.
szombat

munkanap, április 30. helyett

ofők

21.

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny: döntő

Szentkuti Andrea

21.

Néptánc fesztivál

Czuppon Péter

23-27-ig

Fenntarthatósági témahét

23– 28.

Széchenyi-hét:

1. nap

-

3. Tanítás nélküli munkanap megnyitó,
akadályverseny

2. nap
-

sportnap, színjátszó kör előadása

3.nap

6. osztály
Gondár Csaba, Úr
Emese
Pukli Zsuzsanna

-

aszfaltrajz verseny
20

(Előszállás és Kisapostag részvételével)
4. nap

5.nap

-

tankerületi vetélkedők: szépíró, szépen olvasó,
környezetvédelmi

-

Széchenyi-emlékverseny

Szépíró: Szondiné
Sz. Magdolna
Szépolvasó: Kalló
Zoltánné
környezetvédelmi:
Szabóné F. Berta
Gondárné Lukács
Ágnes, Ujvári Csilla

tantestület
6. nap

április
második
felében

április 27-ig

Széchenyi Gála (műsor, rajzkiállítás)
-

Euklideszi Matematika verseny (egyéni), Helyszín:
dunaújvárosi Vasvári Pál Ált. Isk.

-

Sziporka Országos Matematika verseny döntője,
Helyszín: Hatvan (ha az elődöntők alapján behívásra
kerül valamely tanuló)

Tankönyvrendelések leadása

Mátyásné Kohut
Zsanett

Gerics Viktória
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MÁJUS – A természet hava
Időpont

Feladatok

Felelős

01.

Civil szervezetek napja

12.

Curie Kémia Emlékverseny (döntő)

Szentkuti Andrea

14.hétfő
1430-1500
1500-1600
1600-1700

Munkaközösségi értekezlet
Tantestületi értekezlet
fogadóóra a bukásra álló tanulók szüleinek

Ig.,Igh,
Mkv.
osztályfőnökök

16.szerda

idegen nyelvi mérés (6. és 8. o.)

Gerics Viktória

Kisiskolák atlétika versenye

Benkéné Juhász Márta

osztályfőnökök
23.szerda

OKM mérés (6. és 8. évfolyam)

24..péntek

Gyermeknap a DÖK szervezésében (4. tanítás nélküli
munkanap)

DÖK

25. péntek

Szakmai nap-tantestületi kirándulás ? ( 5. tanítás nélküli
munkanap)

Ig.
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JÚNIUS – A vakáció hava
Időpont

Feladatok

Felelős

04. hétfő

Nemzeti Összetartozás Napja (megemlékezés
történelem órákon, bejegyzése a naplókban)

történelem szakos tanárok

08.péntek

Osztályozó értekezlet a nyolcadikosoknak

Felsős munkaközösség

11.hétfő

statisztika,
beszámolók leadása: mkv.,ifj.véd.fel., DÖK,
fejlesztő
az év végi adminisztrációs munkák végzésére
bizonyítványok, naplók, szakköri naplók,
törzslapok,

mkv.,ifj.véd.fel.,
DÖK, fejlesztő,
osztályfőnökök,
napközis nevelők

12.kedd

alsós osztályozó értekezlet

Igh., alsós tantestület

13. szerda

Osztályozó értekezlet felső

Igh., osztályfőnökök, tantestület

15. péntek
1800

Ballagás

Mátyásné Kohut Zsanett 8.o, Benkéné
Juhász Márta , Pukli Zsuzsanna 7.o.

ÖKO tábor, napközis tábor szervezése

Igazgatóhelyettes, napközis nevelők,
osztályfőnökök, Szabóné Füredi Berta

06 - 10.
között

a kölcsönzött tankönyvek összegyűjtése és
leadása, tankönyvmódosítás határideje

Tantestület és a tanulók, Gerics Viktória

22. péntek
800

tanévzáró értekezlet

Ig., Igh.

22. péntek
1800

tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás,

Gondár Csaba és a 4. osztály

2018.
szeptember

Tanévnyitó ünnepély

Kalló Zoltánné a 3. osztály
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