LAKITELEKI EÖTVÖS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
BUZÁS JÁNOS
TAGINTÉZMÉNYE

MUNKATERV
2016/2017

1. Tanítás nélküli munkanapok


Eötvös Nap jún. 12.



Karácsonyi kézműves foglalkozás

nov.26.

felelős: Tóthné Nagy Ilona



Húsvéti kézműves foglalkozás

ápr. 12.

felelős: Tóthné Nagy Ilona



Tanulmányi kirándulás

ápr.-máj.

felelős: osztályfőnökök



Félévi értekezlet

felelős: Domokos Erika

febr.

felelős: Domokos Erika

2. A tanítási szünetek a tanév rendjéről kiadott miniszteri rendelet szerinti időpontokban
lesznek.
A tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június
15. (csütörtök)
Az őszi szünet 2016. november 2-tól november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28.
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő).
A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016.
december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).
A tavaszi szünet 2016. április 13-tól április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 12.
(szerda) tanítás nélküli munkanap, (húsvéti kézműves) a szünet utáni első tanítási nap
április 19. (szerda).

2. Ünnepeink
 Tanévnyitó

szept.01.

felelős: Tóthné Nagy Ilona



Aradi vértanúk ünnepe

okt. 06. (5. óra eleje)

felelős: Szenekné Édes Kornélia



Okt.23.



Farsang



Március 15.



Anyák Napja



Nyugdíjas Anyák Napja

felelős: DÖK



Eötvös Nap

felelős: Domokos Erika



Nemzeti Összetartozás Napja

jún.04.

felelős: osztályfőnökök



Ballagás 9 óra

jún. 17. (9h)

felelős: Horváthné Ackerl Ildikó



Tanévzáró

jún.21.

felelős: Bodor Gabriella

felelős: Horváth Tibor
Lerner Levente
Fajka József
febr. 9. (csütörtök)

felelős: Rimócziné Forgó Ildikó
Golovicsné Oláh Ágota
felelős: Szenekné Édes Kornélia

május 1. és 2.hete

felelős: osztályfőnökök

3. Rendezvények


Országos lábtoll-labda verseny



Buzás János futóverseny



Kézműves délután (karácsonyi, húsvéti)



Zeneiskolások koncertje



Táborok,kirándulások

felelős: Boros Kornél

.
máj.01

felelős: Boros Kornél
felelős: Tóthné Nagy Ilona

5. Nevelőtestületi értekezletek (helyi)

felelős: Domokos Erika

Tanév eleji értekezlet

aug.25.

Félévi értekezlet du.

febr. eleje

Tanévzáró értekezlet

jún.21.

Osztályozó értekezlet

jan.19.
jún. 8.

6. Évi rendes diákközgyűlés (helyi)

szept. 2. hete

felelős: Fajka József

7. Fogadóórák, szülői értekezletek


Fogadóóra

nov.21. (16-17h)

felelős: Domokos Erika

ápr. 10.



Szülői értekezlet

szeptember 30 -ig

felelős: osztályfőnökök

február 17-ig



Pályaválasztási szülői értekezletek nov., febr.

felelős: Horváthné Ackerl Ildikó



Szülői értekezlet a leendő 1.osztályosok szüleinek

felelős:leendő elsős
osztályfőnök

8. A tanulók fizikai állapotmérése
január 09. és ápr. 30. között

felelős: Lerner Levente
testnevelők

9. Részvétel versenyeken, rendezvényeken


Sportversenyek: diákolimpia, alapfokú versenyek, kisiskolák sportversenyei, Bozsik
Program versenyei, meghívásos tornák, versenyek

Sportágak: kézilabda, labdarúgás, lábtoll-labda, atlétika, játékos sportverseny, strand labdarúgás



Tanulmányi versenyek, levelezős versenyek, kulturális programok, kiállítások, művészeti
pályázatok, felmenő rendszerű országos versenyek



A hagyományos kapcsolatok révén kapott meghívások Lakitelek, Jakabszállás, Bugac,
Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszakécske, Kecskemét, Zagyvarékas, Újszász, Kunszentmiklós,
Tiszakürt és a térség egyéb iskoláiból.
Az időpontok és a felelősök kijelölése a programok/versenykiírások ismeretében történik.

10. Egyéb programok
 Iskolai bál

felelős: SZMK

 Falukarácsony
 Színház- és bábszínházlátogatás

felelős: Balogh Jánosné
Tóthné Nagy Ilona

 Pályaválasztási nyílt napok látogatása

nov-dec.

felelős: Horváthné Ackerl Ildikó

 Iskolabörze

okt.

felelős: Horváthné Ackerl Ildikó

 Nyílt nap

dec.

felelős: Bodor Gbriella

11. Egyéb tevékenységek
 Iskolaújság (megjelenik negyedévenként)

felelős: Nyúl Zsuzsanna
Rimócziné Forgó Ildikó

12. Iskola-egészségügyi ellátás
 Iskolaorvosi vizsgálat

ápr.-máj.

 Védőnői vizsgálatok

folyamatos

felelős: iskolaorvos
Vargáné Bontovics Anna
felelős: védőnő
Vargáné Bontovics Anna

 Iskolafogászat
13. Pályázatok
 TÁMOP 3.3.2

felelős: Domokos Erika

14. Helyi munkaközösségek
 Osztályfőnöki munkaközösség
felelős: Balogh Jánosné
A munkaközösség munkatervének elfogadása aug.31-ig.

15. Mérések
11. § (1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott
méréseket, értékeléseket a 2016/2017. tanévben a Hivatal szervezi meg 2017. május 24. napjára. A
mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel
teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével
számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a
Hivatal részére 2016. november 25-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
(3) A Hivatal 2018. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd
megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói
szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza.
(5) A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák
hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell
folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési
készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2017. május
17-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a
mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett
tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére
2016. november 25-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2017. június 16-ig
küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal
által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és
évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig.
(6) 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 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 2016. október
28-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e
bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2016. december 2ig kell elvégezniük.
Iskolánkban minden 1. osztályos mérése megtörténik.
felelős: Domokos Erika
(7) A 2016/2017. 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 2017. január 9. és 2017. április 30. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az
érintett nevelési-oktatási intézmények 2017. június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.
felelős: Lerner Levente

Helyzetelemzés
 Személyi feltételek
A 2016/207-es tanév feltételei részben adottak a szakmai munka elindításához. 16 pedagógus
teljes munkaidőben, 1 kolléga félállásban tanít. 1 óraadó heti 10 órában németet oktat, a biológia
és a magyar tanításában a székhely intézményből áttanító kollégák segítenek. A tankerület másik
két intézményéből történik az informatika és a kémia oktatása is áttanítással. A rendszergazdai
feladatok ellátása vállalkozói szerződéssel oldódott meg. Szakos ellátottságunk nem teljes, nem
minden területen oktat a megfelelő képesítéssel rendelkező pedagógus.
Az SNI tanulók ellátásához az EGYMI utazó gyógypedagógiai szolgálatának segítségét kértük
(gyógypedagógus, szomatopedagógus, logopédus). Ennek megoldása még folyamatban van.
1 pedagógus látja el a BTMN-s tanulók fejlesztését.
 Osztályfőnökök, napközis nevelők
osztály
1.
2.
3.
4. a)
4. b)
5.
6.
7.a)
7.b)
8.
napközi 1.
napközi 2.
napközi 3.

osztályfőnök
Bodor Gabriella
Nyúl Zsuzsanna
Tóthné Nagy Ilona
Golovicsné Oláh Ágota
Rimócziné Forgó Ildikó
Szenekné Édes Kornélia
Pénzváltóné Bertleff Erika
Horváth Tibor
Lerner Levente
Horváthné Ackerl Ildikó
Balogh Jánosné
Bíró Judit
Gazsóné Kecskés Ilona

 Munkaközösségek vezetői:
Osztályfőnöki munkaközösség: Balogh Jánosné
Testnevelés és sport: Lerner Levente
Gyermekvédelmi felelős: Horváthné Dékány Judit
Pályaválasztási felelős: Horváthné Ackerl Ildikó
Tankönyv felelős: Nyúl Zsuzsanna
 Délutáni tevékenységek:
Matematika előkészítő: Pénzváltóné Bertleff Erika
Magyar nyelv és irodalom előkészítő: Szenekné Édes Kornélia
Német nyelvi szakkör: Bálint-Franze Beáta
Angol nyelvi előkészítő: Horváthné Ackerl Ildikó
Játék szakkör: Nyúl Zsuzsanna
Kézilabda edzés: Lerner Levente
Labdarúgás edzés: Boros Kornél
Ebben a tanévben a humán erőforrásokat nehezen tudtuk úgy csoportosítani, hogy a már úszni
tudó tanulóink részére a délutáni uszodalátogatást (Kecskemét) biztosítani tudjuk. Reméljük, hogy
a következő tanévben a személyi és az anyagi feltételek is rendelkezésre állnak.

 Művészeti oktatás:
Képző- és iparművészeti ágon:
- Grafika tanszak: Fajka József
Zenetanszakon:
- Citera: Kapuvári Eszter
- Fúvós: Szőke Ferenc
- Szolfézs: Tőzsérné Ribly Katalin
 Létszám adatok 2016. szeptember 1-jén:

1.
2.
3.
4.a
4.b
5.
6.
7.a
7.b
8.
össz.

Tényleges

BTMN

23
18
24
14
15
17
16
15
15
16
173

2
2
2
2
1
2
1
1
13

SNI
2 főnek számít
3 főnek számít

2
1
1
2
2
1
5
2
16

1
1

Számított létszám

25
19
25
16
17
19
17
20
17
16
191

 Tárgyi feltételek:
Egy tanterem teljes festése és a mosdók tisztasági festése megtörtént.
Nyáron sor került a nagyon rossz állapotban lévő konvektorok javítására is.
Iskolánk érintésvédelmi felülvizsgálata megtörtént, néhány elvégzésének szükségességére
felhívták a működtető KLIK figyelmét.
További 4 terem festésére várhatóan az őszi szünetben kerül sor.
Tanulói asztalaink, székeink egy része rossz állapotban van. Az iskolában a szekrények, nevelői
asztalok régiek, cserére szorulnának. A parketta a legtöbb tanteremben felújításra szorul.
Égető gondot jelent a tetőfelújítás, ebben a fenntartó segítségét kértük. Sajnos pályázati forrás
igénybevétele nélkül ez nem megoldható.
 Kiemelt feladataink a tanév során:
- A tanulók neveltségi szintjének növelése, a munkafegyelemmel kapcsolatos szabályok
betartatása. A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése. Ennek érdekében a házirend átdolgozása.
- A környezetkultúra javítása, fejlesztése, igényes környezet elvárása.
- Adminisztrációs fegyelemjavítása, a dokumentumok naprakész, pontos vezetése.
- Részvétel a továbbképzéseken (ha azok megszervezése elindul).

 Ellenőrzési terv:
A munkafegyelem betartása, betartatása.
Differenciált óravezetés.
A tanügyi adminisztráció pontossága.
A szülők megfelelő tájékoztatása.
A rendezvények előkészítése, lebonyolítása.
Az iskola belső rendje és tisztasága.

