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Bevezető
A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 2017/2018-as tanévének munkaterve
iskolánk hagyományaira, értékeire építve a szakmai munkaközösségek jelen tanévre
vonatkozó elképzeléseinek figyelembevételével készült.
Feladatunk, hogy iskolánk sajátos arculatát megőrizve olyan egységes, korszerű,
stabil, továbbfejleszthető ismereteket, képességeket, készségeket alakítsunk ki,
amelyek megfelelő alapot adnak a középiskolai tanulmányokhoz és a mindennapi
élethez. Fontos, hogy a tantervben foglaltakra épülő tanmenetek haladási tervének
fegyelmezett

betartásával,

nagyobb

hatékonysággal,

differenciált

tanórai

foglalkoztatással érjük el, hogy tanulóink mindegyike képességeinek megfelelően
sajátítsa el az adott tantárgyból a tananyagot. A nevelőtestület szakmai
felkészültsége biztosítja az iskolában folyó nevelő-oktatómunka színvonalas
ellátását.
Alapkövetelmény, hogy versenyképes tudáshoz jusson minden polgári gyerek, az
egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és képességek minden
gyermekben megfelelően kifejlődjenek.

1.AZ INTÉZMÉNY BELSŐ MŰKÖDÉSI RENDJE
1.1 A működésre vonatkozó törvények, rendeletek
 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról
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 229/212. (VIII. 28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről
és alkalmazásáról
A vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az iskola belső szabályzatainak, a tűz-,
munka- és balesetvédelmi előírások megismerése és betartása minden intézményi
dolgozó számára kötelező.
1.2. A működés színterei
 Intézményvezetés
 Szakmai munkaközösségek
 Diákönkormányzat
 Szülői Tanács a szülői közösség szervezeti kerete az osztályközösségek szülői
munkaközösségei.
Az intézményben

dolgozók munkaköri feladatai külön

munkaköri leírással

szabályozottak, melyek összhangot képeznek a belső működés feltételeit szabályzó
törvényekkel, jogszabályokkal.
Az információáramlás segítése érdekében minden héten hétfő kibővített vezetőségi
ülés megtartására kerül sor a munkaközösség-vezetők részvételével.
A

szakmai

munkaközösségek

alkalomszerűen

üléseznek,

és

módszertani

tanácskozásokat tartanak.
Évente két alkalommal szervezett szülői értekezletet tartunk.
Évente két alkalommal összehívjuk az intézményi tanácsot és a szülői tanácsot. Első
alkalommal a munkaterv elfogadására kerül sor, második alkalommal pedig az éves
munkát értékeljük.
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2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI
2.1. Az iskolában ellátott feladatok
 Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 1-8.
évfolyamon.
 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása 1-8. évfolyamon.
 Egész napos iskola működtetése.
2.2. Tárgyi feltételek
A szakmai alapdokumentumban rögzített feladat-ellátási kötelezettségünket a város
két különböző helyén lévő épületben oldjuk meg:
 001 –es telephelyen - Móricz utca 3-5. sz. – az 1-4. évfolyam,
 002-es telephelyen, ami egyben székhely is – Zólyom utca 14. – az 5-8.
évfolyam található
A Móricz utcai épület jó állapotú, bútorzata korszerű. Eszközellátottsága megfelelő,
viszont nem rendelkezik olyan IKT eszközökkel /Interaktív tábla, projektor, laptopok/,
melyekre a mai modern kornak megfelelni kívánó iskoláknak szükségük lenne.
Az épület tornaterme és öltözői a 12 tanulócsoportot, és a mindennapos testnevelés
beépítését figyelembe véve túlságosan kicsik, felújításra szorulnak. Az előző
tanévben megépült műfüves pálya segíti a szabadtéri testnevelés órák és a
szabadidős programok megtartását.
Az udvar egy része korszerű térburkolatot kapott, ahol az óraközi szünetekben
biztonságosan tartózkodhatnak a tanulók. Az udvar további rendezésre – füvesítés,
ülőpadok, szabadtéri játékok - azonban még így is szükség van.
A Zólyom utcai épület homlokzata és tetőszerkezete felújításra, nyílászárói cserére
szorulnak. (Az ablakkeretek több helyen elkorhadtak, balesetveszélyesek.) A
tantermek bútorzatai korszerűek, viszont padlóburkolat felújításra szorul, mert
baleseti veszélyforrás.
Rendelkezünk interaktív táblával, IKT eszközökkel, az egy tanulóra vetítve ez még
mindig kevés. Az informatikai eszközpark fejlesztésére és az interaktív tananyagok
beszerzésére komoly figyelmet kell fordítani.
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Az épületben két tornaterem található. A két sportlétesítményhez csak egy-egy
öltöző tartozik, így két osztály tanulóinak kell egyszerre használniuk az öltözőket.
A mindennapos testnevelés bevezetése szükségessé teszi a tornatermek és a
sportudvar felújítását, bővítését. A pályázatoktól reméljük a mindennapos testnevelés
oktatásának megoldását, a tornaterem és a sportudvar kialakítását.
A tankerület a legszükségesebb karbantartási feladatokat, tisztasági, vagy javító
meszelését, 4 tanterem PVC cseréjét, vízcsapok javítását biztosította.

2.3. Személyi feltételek alakulása
Alkalmazotti létszám

62 fő

Pedagógus
Fejlesztőpedagógus
Óraadó pedagógus
Iskolatitkár
Iskolai könyvtáros
Pedagógiai asszisztens
technikai dolgozók

44 fő
1 fő
1 fő
2 fő
1 fő
1 fő
11 fő

A pedagógusok közül 2017. szeptember 01-től 5 fő csökkentett munkaidőben
dolgozik (4 fő 60%-os, 1 fő 50%-os).
Iskolánkban 6 szakmai munkaközösség és két diákönkormányzat működik.
A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat az osztályfőnökök látják el.
2.4. Tanulói létszámadatok
A demográfiai mutatók gyermeklétszám csökkenést mutatnak, így iskolánk tanulói
létszáma folyamatosan csökken. Ebben a tanévben három első osztályt indítottunk.
Az osztályok heterogén összetételűek. Az SNI (sajátos nevelési igényű) tanulókat
integráltan oktatjuk, így szinte minden osztályban van SNI tanuló. A törvényben előírt
iskolai fejlesztésüket a tankerület által biztosított szakember végzi.
Magas a

BTMN-es (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő)

tanulók és a hátrányos helyzetű tanulók száma is. Fejlesztésüket az intézmény
fejlesztőpedagógusa és a Hajdúnánási Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei látják
el.
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évfolyam

Tanulócsoportok
száma
Tanulók száma
HH tanulók
száma
HHH tanulók
száma
SNI tanulók
száma
BTMN-es tanulók
száma
Állami nevelt
tanulók száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Összes:

3

3

3

3

3

3

2

3

23

53

65

66

64

62

70

46

59

485

9

14

16

11

16

18

11

11

106

18

22

23

18

19

19

13

15

147

4

2

2

9

5

3

3

1

29

8

17

17

18

19

11

9

14

114

8

9

11

9

6

6

4

4

57

3. Pedagógusok megbízatásai a 2017/2018-as tanévben
Intézményvezető
Bene Lászlóné
Intézményvezető-helyettesek
Kovácsné Ujvári Ilona
Mecseiné Gulyás Erika
Munkaközösség vezetők:
 Alsó tagozatos humán munkaközösség:

Kun Tiborné

 Alsó tagozatos reál munkaközösség:

Zsipi Gyuláné

 Módszertani munkaközösség:

Tóth Istvánné

 Felső tagozatos humán munkaközösség:

Petrikné Sereg Ildikó

 Felső tagozatos matematika munkaközösség: Szabóné Bacskai Zsuzsa
 Természettudományi és sport munkaközösség: Pető Erika
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Diákönkormányzatot segítő pedagógusok:


Létray Judit (1-4. évfolyam)



Bodnár Katalin (5-8. évfolyam)

Baleset, tűz- és munkavédelmi felelősök:


Vitányiné Struba Rita -

Móricz utca



Szabó Bertalan

Zólyom utca

-

Egyéb megbízatások:


Petrikné Sereg Ildikó

mérési koordinátor

4. Osztályok és osztályfőnökök
Osztály

1-4 évfolyam:
1.a
1.b
1.c
2.a
2.b
2.c
3.a
3.b
3.c
4.a
4.b
4.c
5-8 évfolyam
5.a
5.b
5.c
6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
8.a
8.b
8.c

Osztályfőnök

Osztály elhelyezése

Kun Tiborné
Polonkainé Szabó Marianna
Tóthné Rente Ildikó
Tóth Istvánné
Lukácsné Györfi Lilla
Czaga-Elek Krisztina
Hamar Józsefné
Törökné Seres Zsuzsa
Lukács-Bökő Anna
Vitányiné Struba Rita
Juhász Erzsébet
Zsipi Gyuláné

Móricz u.
Móricz u.
Móricz u.
Móricz u.
Móricz u.
Móricz u.
Móricz u.
Móricz u.
Móricz u.
Móricz u.
Móricz u.
Móricz u.

Deli Istvánné
Császárné Kovács Katalin
Szabó József
Pető Erika
Bodnár Katalin
Petrikné Sereg IIdikó
Nagyné Kovács Anett
Deák Ferencné
Szabóné Bacskai Zsuzsa
Molnárné Kovács Judit
Kovácsné Ujvári Ilona

Zólyom u.
Zólyom u.
Zólyom u.
Zólyom u.
Zólyom u.
Zólyom u.
Zólyom u.
Zólyom u.
Zólyom u.
Zólyom u.
Zólyom u.
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4. A 2017/2018-as tanév rendje
14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről
A tanítási napok száma a 2017/2018-as tanévben 180 nap.
 Első tanítási nap:

2017. szeptember 01. (péntek)

 Utolsó tanítási napja

2018. június 15. (péntek)

 A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi
rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot
tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli
munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai
diákönkormányzat jogosult dönteni.
 Az őszi szünet: 2017. október 30-tól 2017. november 03-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
2017. november 06. (hétfő).
 A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018.
január 03. (szerda).
 A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 03-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
2018. április 04. (szerda).
 A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az
Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is
alkalmazni kell.
 A rendelet 3. melléklete tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a
jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a
továbbiakban: minisztérium) hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket
pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.
 Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket,
amelyekre felkészíti a tanulókat.
 Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára
történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal a fenntartó, az
iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet, az iskolai
diákönkormányzat és az intézményi tanács egyetért.
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 A 2017/2018-as tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni
az idegen nyelvi szövegértési képességét, a szövegértési és a matematikai
eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi
tanulóra kiterjedően.
 A méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői
névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával.
idegen nyelvi mérés: 2018. május 16. (szerda)
kompetenciamérés: 2018. május 23. (szerda)
 A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni
hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és
kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2016. október 10-ig felmérik azon
első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete
óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban
kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő
pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló
rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2017. október 27-ig - a Hivatal által
meghatározott módon - jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e
bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal
2017. december 01-ig kell elvégezniük.
 A 2017/2018. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés,
értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az
iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2018. január
09. és 2018. április 27. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az
érintett nevelési-oktatási intézmények 2018. június 01-jéig töltik fel a NETFIT®
rendszerbe.
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6. A 2017/2018-as tanév legfontosabb célkitűzései, feladatai
6.1. Nevelési feladatok
 A tanulók közötti viselkedéskultúra javítása.
 Környezetkultúra javítása, fejlesztése, igényes külső, igényes környezet elvárása.
 Egészséges

életre

nevelés,

egészséges

viselkedésformák

beépítése

a

mindennapokba.
 Az igazolatlan mulasztások, az igazolt, de indokolatlan távolmaradások, a késések
visszaszorítása.
 Prevenciós programok szervezése.
 Pedagógusok értékrendjének, értékelő tevékenységének összehangolása.
 Szoros együttműködés a szülővel, szükség szerint egyeztető megbeszélések
szervezése.

6.2. Oktatási feladatok


A tanulási nehézségek korai felismerése, vizsgálatra irányítása, szakember
bevonása a fejlesztés megkezdéséhez.

 Kiemelt figyelmet kell fordítani a BTMN -es és SNI tanulók szakvéleményében
megfogalmazottak figyelembevételére.
 Tanulói aktivitás növelése a tanítási órákon, a munkafegyelem kapcsolatos
szabályok betartása, betartatása.
 A tanulási motiváció erősítése érdekében új módszerek, eszközök kipróbálása.
 Differenciált óravezetés, az egyéni fejlesztés hatékonyságának növelése.
 A személyre szabott, előremutató, motiváló- fejlesztő értékelés alkalmazása, a
lemorzsolódás csökkentése érdekében.
 A tanulók felkészítés az OH országos méréseire. Minden évfolyamon – a
kompetenciamérés eredményeinek javítása érdekében – minden tantárgy
keretében hangsúlyt kell fektetni a beszéd, a szókincs, a szövegértés, számolási
készség és a logikus gondolkodás fejlesztésére.
 Pályaorientáció, pályaválasztás segítése. A pályaválasztás előkészítése, szakmák
ismertetése már hatodik évfolyamtól.
 Kommunikáció erősítése a nevelőtestület és a szülői közösség között (nyílt
tanítási napok, együttműködések, elvárások, egyeztetése)
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 Az adminisztrációs fegyelem javítása, a dokumentumok naprakész, pontos
vezetése.
6.3. Vezetői feladatok


A jogszabályok változásainak folyamatos nyomon követése.



Külső partnerek bevonása a programok szervezésébe.



Segítségnyújtás a pedagógusminősítés feladataiban.



A tantestületen belüli kommunikáció javítása, pedagógusok szakmai
együttműködésének tartalmasabbá tétele, a szakmai megbeszélések
konstruktívabbá tétele.



Az intézményen kívüli kommunikáció erősítése, iskolai honlap aktualizálása.

6.4. Szakmai munkaközösségek feladatai
 Tantervi változások figyelemmel kísérése, alkalmazása, monitorozása.
 Tanulmányi versenyek szervezése.
 Részvétel a pedagógusok önértékelési folyamatában.
 Bemutató órák, belső továbbképzések szervezése.
 Új kollégák mentorálása.
 Iskolai rendezvények szervezése.

6.5. A tanév rendjéből adódó feladatok
 Tanítási napok száma az általános iskolában:

180 nap

 A Tanév első tanítási napja:

2017. szeptember 01.

 Utolsó tanítási napja:

2018. június 15.

 A szorgalmi idő első féléve

2018. január 26-ig tart.

Az iskoláknak 2018. február 02-ig kell értesíteniük a tanulókat, kiskorú tanuló
esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
 Félévi értékelő értekezlet időpontja:

2018. február 12.
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 Jegyzőkönyv megküldése a fenntartónak:

2018. február 16-ig.

 Ballagás:

2018. június 16.

 Tanév végi értekezlet időpontja:

2018. június 22.

 Bizonyítványosztás, ünnepélyes tanév záró:

2018. június 22.

 Tanév végi értekezlet jegyzőkönyvének megküldése a fenntartónak: 2018. június
29-ig
6.5.1. Iskolai megemlékezések
 Aradi vértanúk emléknapja - október 06.
 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja – október 23.
 A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja - február 25.
 Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója - március 15.
 A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja - április 16.
 Nemzeti összetartozás napja, a trianoni békeszerződés aláírásának
napja - június 4.
6.5.2. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása


2017. október 27.

– Őszi nevelési értekezlet



2017. november 15.

– Pályaorientációs nap



2018. február 12.

– Félévi értekezlet



2018. április 04.

– Tavaszi nevelési értekezlet



2018. május 11.

– Kulturális rendezvény



2018. június 15.

– DIÖK nap
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7. Belső ellenőrzés
7.1. Célja
A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktató munka egészét. Célja,
hogy kellő mennyiségű és minőségű információt biztosítson a vezető az intézményi
az intézmény vezetője számára az intézményben folyó oktató és nevelő munka
tartalmi kérdéseiről és annak színvonaláról.

7.2. Feladata
Biztosítsa az intézmény törvényes működését és segítse elő a nevelő és oktató
munka eredményességét.

7.3. Szervezése
Az intézmény vezetője felelős folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért és
hatékony működéséért. Az intézményvezető mellett minden dolgozó felelős a maga
területén. Az ellenőrzéshez az ellenőrzést végzők tervet készítenek, ütemezik belső
önértékelési terv és az éves munkatervek alapján. A végrehajtás során előre értesítik
az ellenőrzésre kerülő területek felelőseit, hogy azok a munkát előkészíthessék,
segíthessék. A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, illetve az ellenőrzés
természetének megfelelően bejelentés nélkül is sor kerülhet ellenőrzésre.
7.4 . Az ellenőrzésre kerülő feladatok, tevékenységek
Az ellenőrzést
végzők
intézményvezető

Az ellenőrzés
időpontja

Az ellenőrzés
területei

szeptember

tanmenetek,
foglalkozási
tervek,
csoportnaplók

szeptember

munkatervek

alkalomszerű

Az ellenőrzött
személyek
pedagógusok

munkaközösségvezetők
ügyeleti feladatok pedagógusok
elvégzése

folyamatos,
órára,
pedagógusok
meghatározott foglalkozásra való
terv szerint
felkészülés
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Az ellenőrzés
módszerei
dokumentumellenőrzés

dokumentumellenőrzés
személyes
ellenőrzés
óralátogatások,
foglalkozáslátogatások

alkalmanként

iskola tisztasága
(épület, udvar)

technikai
dolgozók

folyamatos

magatartás,
szorgalom

tanulók

Félév,
év vége

tanulásban való
előmenetel,
lemorzsolódás

május,
szeptember
intézményvezető- havonta
helyettesek

negyedévente

munkaközösségvezetők

osztályfőnökök

megrendelés
pontossága
naplóbeírások,
munkaidőnyilvántartás,
helyettesítés
tanulók
értékelése,
osztályzatok
száma
szakmai munka

bejárás

tapasztalat,
megfigyelés,
ellenőrző
naplók
tanulók
ellenőrzése,
statisztikai
adatok
tankönyvfelelősök határidők
betartása
pedagógusok,
dokumentumosztályfőnökök
ellenőrzés

pedagógus

osztálynaplók
ellenőrzése

folyamatos,
meghatározott
terv szerint
az iskola
havonta
tisztasága,
munkaidő
betartása
ügyeleti feladatok
hetente
elvégzése

pedagógusok

óralátogatások,
foglalkozáslátogatások
tapasztalat,
megfigyelés

pedagógusok

személyes
ellenőrzés

negyedévente

munkaközösség
tagjai

tanmenet és
haladási napló
összevetése
óralátogatások,
foglakozáslátogatások
beszámoló

tanmenet szerinti
haladás

meghatározott órára,
terv szerint
foglalkozásra való
felkészülést
félév, tanév
a munkatervben
vége
foglaltak
végrehajtása
hetente
naplóbeírások

probléma
esetén

egységes nevelői
ráhatás

havonta

magatartás,
szorgalom,
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technikai
dolgozók

munkaközösség
tagjai

pedagógusok

tanulók

órabeírások,
jegyek,
hiányzások
dokumentálása
koordinálás, az
osztályban
tanítók
összehívása
Vélemények
összegyűjtése,

tanulmányi
előmenetel
DIÖK - vezetők

félév, tanév
vége

szaktanár

rendszeresen

8.

ellenőrző,
napló,
hospitálás
beszámoló

DIÖK által
megfogalmazottak
végrehajtását
magatartás,
tanulók
szorgalom,
felkészülés az
órára, tanulmányi
előmenetel

Feleltetés,
dolgozat íratása,
órai munka
értékelése

Vezetők benntartózkodásának, helyettesítésének rendje

Intézményvezető benntartózkodásának rendje:
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

730-1600

730-1600

730-1600

730-1600

Péntek
A hét: 1000-1600
B hét: 730-1430

Az intézményvezető távolléte, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettesek
helyettesítik az intézményvezetőt.
Az intézményvezető - helyettesek benntartózkodásának rendje:
Móricz utca
Hétfő

730-1600

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

A hét: 730-1600
B hét: 730-1600

730-1600

730-1600

1000-1600

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

730-1600

730-1600

730-1600

730-1600

Zólyom utca
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Péntek
A hét: 730-1430
B hét: 1000-1600

Ha sem az intézményvezető, sem az intézményvezető helyettesek nincsenek benn
az iskolában akadályoztatásuk esetén a helyettesítés rendje az alábbiak szerint
alakul:
Móricz u. : Módszertani munkaközösség vezetője
Zólyom u.: Természettudományos munkaközösség vezetője

9. Eseménynaptár
időpont

esemény

2017.
08.30.
08.25-31.

Jelentkezés a tanév aktuális feladatainak végrehajtására
Osztályok rendezése, órarend készítése

08.31.

Tantestületi tanévnyitó értekezlet

09.01.

Tanévnyitó ünnepély

09.01.

Első tanítási nap. létszámegyeztetés

09.11.

Szülői tanács ülése

09.12.

Szülői értekezlet 1-4. évfolyamon

09.13.

Szülői értekezlet az 5-8. évfolyamon

09.25.

Magyar Diáksport Napja

10.06

Megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról

10.12.
10.20.

Katasztrófavédelmi világnap – megemlékezés osztályfőnöki óra
keretében
Október 23. – megemlékezés ünnepi műsor keretében

10.27.

Őszi nevelési értekezlet

11. hó

Egészségnevelési hónap

11.15.

Pályaválasztási szülői értekezlet

11.21.

Fogadóóra az 1-4. évfolyamon

11.22.

Fogadóóra az 5-8. évfolyamon
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11.24.

I. Adventi gyertyagyújtás az 5-8. évfolyamon

11.27.

I. Adventi gyertyagyújtás az 1-4. évfolyamon

12.06 – 08.

Mikulás napi rendezvények

12.01.

II. Adventi gyertyagyújtás az 5-8. évfolyamon

12.04.

II. Adventi gyertyagyújtás az 1-4. évfolyamon

12.08.

III. Adventi gyertyagyújtás az 5-8. évfolyamon

12.11.

III. Adventi gyertyagyújtás az 1-4. évfolyamon

12.15

III. Adventi gyertyagyújtás az 5-8. évfolyamon

12.18.

III. Adventi gyertyagyújtás az 1-4. évfolyamon

12.18-22.

Karácsonyváró ünnepségek

2018.
01.09 - 04.30.

NETFIT mérés

01.17.

Osztályozóvizsga

01.20.

Az I. félév zárása

01.22.

A Magyar Kultúra Napja

02.06.

I. félévet értékelő nevelőtestületi értekezlet

01.29 - 02.14.

Farsangi rendezvények

02.13.

Szülői értekezlet - 1-4.évfolyam

02.14.

Szülői értekezlet – 5-8. évfolyam

02.19.

A 8. évfolyamos tanulók tanulói adatlapjainak és jelentkezési
lapjainak továbbítása
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja –
megemlékezés osztályfőnöki óra keretében
Pénzügyi és vállalkozói témahét

02.23.
03.05 - 03.09.
03.14.

Március 15. – megemlékezés ünnepi műsor keretében

03.22.

A víz világnapja – Vásárhelyi nap
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04. 04.

Tavaszi nevelési értekezlet

04.11.

Együtt szaval a nemzet – megemlékezés a Költészet napjáról

04.09 - 04.13.
04.16.
04.23 - 04.27.

Digitális témahét
A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja –
megemlékezés osztályfőnöki óra keretében
Fenntarthatósági témahét – a Föld napja

04.24.

Fogadóóra az 1-4. évfolyamon

04.25.

Fogadóóra az 5-8. évfolyamon

05.07-től

Anyák napi rendezvények

05.11.

Tavaszi zsongás - kulturális rendezvény

05.17.

Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon

05.23.

Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon

06.04.
06.12.

A nemzeti összetartozás napja – megemlékezés ünnepi műsor
keretében
Osztályozóvizsga

06.15.

DIÖK nap

06.16.

Ballagás

06.22.

Tanévzáró ünnepség- tanévzáró nevelőtestületi értekezlet
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10. A középfokú iskolai felvételi eljárás rendje
Feladat
Az általános iskola tájékoztatja a 8. évfolyamos tanulókat a
felvételi eljárás rendjéről.
Jelentkezés központi írásbeli felvételi vizsgákra.

Határidő
2017. október 31.
2017. december 08.

Pályázatok benyújtása az Arany János tehetséggondozó
programra.
Az általános felvételi eljárás kezdete.

2017. december 12.

Központi írásbeli felvételi vizsga.

2018. január 20.
10.00 óra
2018. január 25.
14.00 óra
2018. február 08.

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú
intézmények értesítik az írásbeli eredményről a tanulókat.
Jelentkezési lapok továbbítása a középfokú intézménynek, a
tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás
keretében
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a
jelentkezők felvételi jegyzékét.
Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában.
Módosított tanulói adatlapok megküldése a Felvételi
Központba
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az
általános iskoláknak,
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat
ki.
Jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2018. január 20.

2018. február 19.
2018. február 22március 13.
2018. március 14.
2018. március
21-22..
2018. március 23.
2018. április 27.
2018. május 07augusztus 31-ig.
2018. június 01.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó
lakhelye szerint illetékes járási hivatal, valamint Klebelsberg
Központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles
tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.

2018. június 18.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által
meghatározott időpontban.

2018. június 21-23.
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11. Tanulmányi versenyek
A verseny neve
A nyelv egy szépen szóló muzsika
„ BENEDEK NAPOK” Vers és
prózamondó verseny
(Debrecen)
Herman Ottó biológia verseny
Hevesy György Kémia Verseny
„Kell egy jó könyv!” tankerületi
olvasóverseny
Nemzetközi Kenguru Matematika
Verseny
Rajzpályázatok
Simonyi Zsigmond Helyesírási
Verseny
Teleki Pál Földrajz – Földtan
Verseny
Természet- és környezetvédelmi
feladatmegoldó verseny
(Hajdúböszörmény)
Területi mezei futóverseny

A verseny szintje
Megyei
Megyei

Érintettek köre
5-8. évfolyam
1-8. évfolyam

Országos
Országos
Területi

7-8. évfolyam
7-8. évfolyam
1-8. évfolyam

Országos

2-8. évfolyam

Országos
Kárpát-medencei

1-8. évfolyam
5-8. évfolyam

Országos

7-8. évfolyam

Megyei

2-8. évfolyam

Területi

5-8. évfolyam

Varázsceruza helyesíró Verseny
Zrínyi Ilona Matematika Verseny

Megyei
Országos

3-4. évfolyam
3-8. évfolyam

Diákolimpiai versenyek

Területi, megyei,
országos

2-8. évfolyam

Tankerületi szervezésű versenyek
Levelezős versenyek

Tankerületi
Országos

2-8. évfolyam
2-8. évfolyam

A munkatervben rögzített versenyek a Minőségi Oktatásért, Gyermekekért Alapítvány
pénzügyi lehetőségei és a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ engedélye alapján
kerülnek lebonyolításra.
A munkaterv mellékletét képezi
 A 2017/2018. tanévre szóló feladatterv
 Munkaközösségek munkatervei
 Diákönkormányzatok munkatervei
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Záradék
A 10/487/2017. sz. nevelőtestületi határozattal, a Polgári Vásárhelyi Pál Általános
Iskola a 2017/2018. tanévre szóló munkatervét a nevelőtestület elfogadta.

Polgár, 2017. szeptember 13.

Bene Lászlóné
intézményvezető
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