MUNKATERV
2016/2017. TANÉV

ISKOLA:
KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA

1 / 22

HELYZETELEMZÉS
Személyi feltételek
Engedélyezett álláshelyek száma: 38 státus (33 pedagógus {ebből 2 pedagógus nyugállományban} + 5
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a fenntartó állományában; 5 fő a működtető
önkormányzat állományában.
Betöltött álláshelyek száma: 38 fő + 5 fő a működtető önkormányzat állományában.
Betöltetlen álláshelyek száma: 0 fő

Pedagógus adatok
Megbízatások, ellátott feladatok

Sorszám

Név

A kötött

Nevelésoktatással

Állandó
megbízatása

lekötött
órák

(osztályfőnök,
mk. vezető, DÖK

száma

segítő stb)

kötött részében
ellátott feladatai:

munkaidő
Egyéb
megbízatásai:

nevelésoktatással le nem

1.

Balogh Zoltánné

25

osztályfőnök

1,2,3,9,11,12,

2.

Biczó Beáta

25

mk. vezető

1,2,3,5,8,9,11,13,

3.

Bognárné Kecskés Lívia

26

osztályfőnök

gyermek és ifj.
védelem

1,2,7,5,8,9,10,11,

intézményi
tanács tagja; az
4.

Fodorné Greskó Erzsébet

25

osztályfőnök

iskolai alapítvány
titkára, KT.

1,2,8,9,10,11,

elnöke

5.

Hajmási Katalin

belső ellenőrzési
csoport tagja

26

6.

Horváth Katalin

24

7.

Horváth Norbertné

23

8.

Karakai József

4

osztályfőnök

1,2,3,8,11,14,

TIE koordinátor

intézményvezető
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1,2,3,5,8,11,16,

1,2,3,11,14,20

Sorszám

Név

Nevelés-

Állandó

oktatással
lekötött

megbízatása
(osztályfőnök,

órák
száma

mk. vezető, DÖK
segítő stb)

osztályfőnök

A kötött
munkaidő
Egyéb
megbízatásai:

nevelésoktatással le nem
kötött részében
ellátott feladatai:

9.

Kiss Rita

26

1,2,3,11,14

10.

Klimász Csabáné

22

1,2,11,14

11.

Kondor Attila

26

1,2,5,11,14,20

12.

Kondorné Karvalics Gabriella

22

13.

Kónya Zsuzsanna

24

14.

Kovács Barbara

26

könyvtáros tanár 1,2,3,9,10,14,18,

osztályfőnök

1,2,8,9,11,12,14

gyógypedagógus

10,11,14,20,

pedagógusok
minősítésében
és az országos
15.

Köbliné Tóth Erzsébet

pedagógiai-

18

1,2,3,5,9,10,11,

szakmai
ellenőrzésben
közreműködő

16.

17.

Lakatos Éva

László Zoltán

24

26

mk.vezető

osztályfőnök

1,2,3,5,8,10,11,14,15

diákolimpia
labdarúgás

1.2,3,8,11,12,14

körzeti felelős

18.

Magyar Dóra

26

19.

Markó Márta

22

osztályfőnök

1,2,3,11,12,14,

iskolai programok
fotózása, honlap
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1,2,10,11,13,14,17

Sorszám

20.

Név

Molnár Csaba

A kötött
munkaidő

Nevelés-

Állandó

oktatással
lekötött

megbízatása
(osztályfőnök,

órák
száma

mk. vezető, DÖK
segítő stb)

26

mk. vezető

TIE koordinátor

1,2,3,11,14,15,17

-

-

-

-

osztályfőnök;

belső ellenőrzési
csoport, KT tag

1,2,3,8,10,11,12,13,

Egyéb
megbízatásai:

nevelésoktatással le nem
kötött részében
ellátott feladatai:

Potyondy Adrienn
21.
GYED, GYES

22.

Rácz Csabáné

26

mk. vezető

14,16,

intézményvezető-

23.

Rakos Dezső

6

24.

Rejtliné Marton Erika

26

25.

Simon István

6

26.

Szabó Ferenc

22

27.

Szájerné Csóbor Katalin

28

osztályfőnök

1,2,3,8,11,14,18

28.

Tamus Beáta

26

mk. vezető

1,2,3,9,11,14,20

29.

Tóth Anikó

26

30.

Törökné Schulcz Katalin

25

31.

Zimits Imréné

25

helyettes
munkavédelmi képv,
TIE koordnátor

1,2,3,5,8,9,11,14,20

intézményvezetőhelyettes

1,2,3,11,14,

osztályfőnök;
mk.vezető
osztályfőnök;
DÖK segítő

belső ellenőrzési
csoport tagja,
tankönyvfelel.

1,2,3,8,9,10,11,14,16

1,2,3,8,10,11,14,

1,2,3.5,8,9,11,14
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A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben közreműködő
pedagógusok névsora, szabadnapja
Sorszám

Név

Szakterület

Szabadnap

1.

Köbliné Tóth Erzsébet

Testnevelés

csütörtök

A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok
Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Név

Szakterület

Biczó Beáta (76383430716) - 2017. évi
általános, Pedagógus II. besorolási
fokozat elérését célzó minősítési eljárás

Magyar nyelv és irodalom

Bognárné Kecskés Lívia (78923160163) 2017.
évi
kötelező,
ideiglenesen
Pedagógus II. besorolási fokozatba
soroltak minősítési eljárása

Magyar nyelv és irodalom

László Zoltán (76991662462) - 2017. évi
általános, Pedagógus II. besorolási
fokozat elérését célzó minősítési eljárás

Testnevelés

Molnár Csaba (76071881304) - 2017. évi
általános, Pedagógus II. besorolási
fokozat elérését célzó minősítési eljárás
Rácz Csabáné (76152826699) - 2017. évi
általános, Pedagógus II. besorolási
fokozat elérését célzó minősítési eljárás
Szabó Ferenc (79695859024) - 2017. évi
kötelező, ideiglenesen Pedagógus II.
besorolási fokozatba soroltak minősítési
eljárása
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Testnevelés

Történelem

Tanító

Az intézmény tanulói adatai

integrált
sajátos
osztály /
csoport

osztály
létszám

nevelési
igényű

beilleszkedési,
tanulási és
magatartási

tanulók

zavarokkal
küzdő

(SNI)

tanulók

magántanuló

hátrányos

halmozottan

helyzetű
tanulók

hátrányos
helyzetű

(HH)

egész
napos
nevelésoktatás-ban

tanulók

részt vevő
tanulók

(HHH)

létszáma

(BTM)
1. a.

17

1

-

1

-

-

1. b.

15

1

-

-

-

-

2. a.

27

-

-

-

-

-

3. a.

28

-

4

-

-

-

-

4. a.

29

1

3

-

-

-

-

5. a.

29

2

1

-

-

-

-

6. a.

25

1

1

-

-

-

-

6. b.

20

-

1

-

-

-

-

7. a.

20

1

1

-

-

-

-

7. b.

20

2

2

-

-

-

-

8. a.

18

2

1

-

1

-

-

8. b.

20

3

1

1

-

-

Összesen

268

14

15

1

2

-
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-

Tárgyi feltételek
Épületek száma: 1. Tantermek száma: 13 db + könyvtár + tanuszoda + tornacsarnok.
Szaktantermek: fejlesztő terem, természettudományi előadó, 1 nyelvi labor, 2 nyelvi terem, 4 db
számítástechnika terem, rajz szaktanterem, technika, ének, szabadidőterem. Szabadtéri kézilabda,
kosárlabda, távolugró, súlylökő pályákkal, alsós játszóudvarral rendelkezünk. 15 termünkben digitális táblák
segítik az oktatást. Infrastruktúrális területen az ablakok állapota miatt a nyílászárók cseréje a megoldandó
feladat. Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat időpontja: 2017.
1. A fenntartót érintő feltételek: Szakmai feltételek biztosítása: informatikai eszközök, irodaszerek, oktatási
kellékek, fenntartási költségek, oktatási szolgáltatások, tanulmányi és sportversenyek.
2. A működtetőt érintő feltételek: A tantermek, szaktantermek, tanuszoda, tornacsarnok állagmegóvása;
az épület, a műszaki berendezések karbantartása, javítása, energia és közüzemi szolgáltatások.

A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI
A tanév feladatainak megvalósítása érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások tematikájában az
elmúlt tanévek tapasztalatai alapján kiemelt hangsúllyal szerepel:


A kulcskompetenciák fejlesztése: anyanyelvi kommunikáció; idegen nyelvi kommunikáció;
matematikai

kompetencia;

kompetencia;

hatékony,

természettudományos
önálló

tanulás;

és

szociális

techniaki
és

kompetencia;

állampolgári

digitális

kompetencia;

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia; esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség.


Újgenerációs tankönyvek használata.



Tapasztalás útján történő ismeretszerzés.



A fenntarthatóság és környezettudatosság témahét programjain történő részvétel, foglalkozások,
tanítási órák megszervezése.



Az egészséges életmód jellemzőinek megismerése, a táplálkozás, a háztartás-gazdálkodás
tudatos szervezése.



Az egészségtudatos, jövőorientált életvezetésre nevelés, az egyénileg hasznos és eredményes
életvezetési szokások kialakítása.



Szabadidős programok rendezése. Programjaink feladata a viselkedéskultúra fejlesztése.

Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok
a) Az országos mérésből adódó feladatok – az intézkedési tervben megfogalmazottak megvalósítása
b) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők – projektmódszer
alkalmazása
c) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok
d) Alsó-felső tagozatváltás feladatai – az alsós és a leendő felsős osztályfőnök együttműködése
e) Elsős tanulók szocializálása – az óvoda iskola átmenet menedzselése, kapcsolattartás az óvodákkal
f)

Intézményi önértékelésből adódó teendők

g) Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés
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A TANÉV HELYI RENDJE
A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.

esemény / téma

1.

Őszi fesztivál, egészségnap

2.

Nevelési értekezlet

3.

Félévi nevelőtestületi
értekezlet

4.

5.

felelős

időpont

Törökné Schulcz

résztvevők,
feladatok

2016. október 7.

intézmény tanulói,
segítők, szülők

2016. november 25.

nevelőtestület

Iskolavezetés,
munkaközösségek

2017. január 27.

nevelőtestület

Nevelési értekezlet

Iskolavezetés,
munkaközösségek

2017. április 7.

nevelőtestület

Somogyis gyermeknap

diákönkormányzat

2017. május 26.

Katalin,
munkaközösségek
Iskolavezetés,
munkaközösségek

intézmény tanulói,
nevelőtestület,
szülők

A tanév szorgalmi időszaka
Első nap: 2016. szeptember 1. (csütörtök). Utolsó nap: 2017. június 15. (csütörtök)
A tanítási napok száma: 182.
A szorgalmi időszak első féléve 2016. szeptember 1-től 2017, január 20 - ig tart. Az első féléves tanulmányi
előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2017. január 27 - én tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

A szünetek időtartama
Őszi szünet:2016. november 2. – 2016.november 4.
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő).
Téli szünet: 2016. december 22. – 2017. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január
3. (kedd).
Tavaszi szünet: 2017. április 13. – 2017. április 18.
A szünet előtti utolsó tanítási nap április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 19. (szerda).
Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:
2017. március 15. szerda – Nemzeti ünnep; 2017. május 1. hétfő – a Munka ünnepe;
2017. június 5. hétfő – Pünkösd hétfő;
Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:
2016. október 15. szombat – tanítási nap (október 31. szombat helyett).
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Az iskolai kórus időpontja: hétfő 13. 30 – 14. 15 - ig.

Hónap

A tanítási napok száma

Tanítás nélküli munkanap

Szeptember

22

Október

20

1 nap Őszi fesztivál,
egészségnap

November

17

1 nap nevelési értekezlet

December

15

Január

20

Február

20

Március

22

Április

15

1 nap nevelési értekezlet

Május

21

1 nap gyermeknap

Június

10

10 hónap

182 nap

1 nap félévi értekezlet

5 nap

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét,
példáját őrző emléknapok, valamiunt az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola
hagyományainak ápolésa érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemklékezése
időpontja.
sz.

1.

2.

3.

esemény / téma

felelős

Az aradi vértanúk emléknapja

időpont
2016.
október 6.

(október 6.)

Balogh Zoltánné,
Törökné S. Katalin

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc ünnepe (október 23.)

LászlóZoltán,
Szájerné Cs. Katalin

A kommunista és egyéb diktatúrák

7-8. évfolyamok

2017.

áldozatai emléknapja (február 25.)

osztályfőnökei

február 24.

2016.
október 21.

4.

Az 1848-as forradalom és
szabadságharc ünnepe (március 15.)

Bognárné K. Lívia

2017.
március 14.

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja
(április 16.)

7-8. évfolyamok
osztályfőnökei

2017.
április 12.

A Nemzeti Összetartozás Napja

Balogh Zoltánné,

2017.

(június 4.)

Törökné S. Katalin

június 2.

6.
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Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése
esemény / téma

sz.

felelős

időpont
2016.

1.

Tanévnyitó ünnepség

Tóth Anikó

augusztus
31.

2.

Őszi fesztivál, egészségnap

Törökné S. Katalin,
munkaközösségek

2016.
október 7.

3.

Mikulás ünnep

Osztályfőnökök

2016.
december 6.

4.

Napközis játszóházak

5.

Adventi napok

6.

2016.
Lakatos Éva, Tóth Anikó december és
2017. április

Törökné S. Katalin,

2016.

munkaközösségek

december

Karácsony

Tóth Anikó

december
21.

7.

Farsang

Magyar Dóra, Rácz
Csabáné

2017.
február

8.

Anyák napja

Osztályfőnökök,

2017.

csoportvezetők

május

9.

Somogyis gyermeknap

Törökné S. Katalin,
munkaközösségek

2017.
május 26.

10.

Tanévzáró ünnepség, ballagás

László Zoltán,
Szájerné Cs. Katalin

2017.
június 17.

11.

Városi műsorok

Biczó Beáta

2016.

2016/2017.
tanév

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
időpont
2016.
november 25.

esemény / téma
Nevelési értekezlet

2017. január
27.

Félévi nevelőtestületi értekezlet

2017. április 7.

Nevelési értekezlet
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felelős
Iskolavezetés,
munkaközösségek
Iskolavezetés,
munkaközösségek
Iskolavezetés,
munkaközösségek

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
időpont
2016.
szeptember

esemény / téma
Szülői
értekezlet:
a
kapcsolódó tájékoztatás.

tanévkezdéshez

16 és 17 óra

9.

Szülői értekezlet: a tanév eddigi munkájának
értékelése, további feladatok.

Iskolavezetés,
osztályfőnökök,
csoportvezetők

Szülői értekezlet: tanév vége, az egész tanév
tevékenységének értékelése

16 és 17 óra

Iskolavezetés,
osztályfőnökök,
szaktanárok,
csoportvezetők

2016.
szeptember
19.

osztályfőnökök,

szaktanárok,

16 és 17 óra
2017.május
15.

Iskolavezetés,
szaktanárok,
csoportvezetők

19.

2017. január

felelős

Iskolavezetés,
Fogadóóra

osztályfőnökök,
szaktanárok,
csoportvezetők

15-16; 16-17
óra
2017. január

Iskolavezetés,

9.
15-16; 16-17

Fogadóóra

osztályfőnökök,
szaktanárok,

óra

csoportvezetők

2017.május
15.

Iskolavezetés,
osztályfőnökök,

15-16;16-17

Fogadóóra

szaktanárok,
csoportvezetők

óra
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Tervezett mérések és vizsgák ideje
Iskolánkat felkérték az Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny országos döntőjének megrendezésére.
Időpontja: 2017. május 19-20. Intézményi hagyományainknak megfelelően 2017 februárjában a Zrínyi Ilona
matematikaverseny megyei fordulójának rendezői leszünk. A házi és területi versenyek eredményeit a
szakmai munkaközösségek értékelik.
Az iskolában a munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek:
SULI-HÓD levelező verseny:
2. osztály: matematika, magyar nyelv – Felelős: Fodorné Greskó Erzsébet, Zimits Imréné.
3. osztály: matematika, magyar nyelv – Felelős: Kiss Rita.
4. osztály: matematika, magyar nyelv – Felelős: Tóth Anikó.
Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia- Tudásbajnokság:
3. osztály: környezetismeret – Felelős: Kiss Rita.
4. osztály: környezetismeret, matematika – Felelős: Tóth Anikó.
Curie levelező verseny:
3. osztály: matematika – Felelős: Kiss Rita
4. osztály: matematika – Felelős: Tóth Anikó.
Zrínyi Ilona megyei matematikaverseny:
2. osztály – Felelős: Fodorné Greskó Erzsébet.
3. osztály – Felelős: Kiss Rita.
4. osztály – Felelős: Tóth Anikó.
Nyelvész Országos Anyanyelvi tanulmányi verseny:
2. osztály: magyar nyelv – Felelős: Zimits Imréné.
3. osztály: magyar nyelv – Felelős: Kiss Rita.
4. osztály: magyar nyelv – Felelős: Tóth Anikó.
Megyei közlekedési verseny:
4. osztály: technika és életvitel – Felelős: Tóth Anikó.
Internetes matematikaverseny:
3. osztály: matematika – Felelős: Kiss Rita.
4. osztály: matematika – Felelős: Tóth Anikó.
Katasztrófavédelmi és egyéb, év közben megjelenő rajzpályázatok (helyi, megyei):
1. a. osztály: vizuális kultúra – Felelős: Kónya Zsuzsanna.
1. b. osztály: vizuális kultúra – Felelős: Horváth Katalin.
2. osztály: vizuális kultúra – Felelős: Fodorné Greskó Erzsébet.
3. osztály: vizuális kultúra – Felelős: Kiss Rita.
4. osztály: vizuális kultúra – Felelős: Tóth Anikó.
Iskolai könyvtári vetélkedők, pályázatok (rajz, mese):
1. a. osztály – Felelős: Kónya Zsuzsanna.
1. b. osztály – Felelős: Horváth Katalin.
2. osztály – Felelős: Fodorné Greskó Erzsébet.
3. osztály – Felelős: Kiss Rita.
4. osztály – Felelős: Tóth Anikó.
Városi könyvtár által meghirdetett vetélkedő:
1. a. osztály – Felelős: Kónya Zsuzsanna.
1. b. osztály – Felelős: Horváth Katalin.
2. osztály – Felelős: Fodorné Greskó Erzsébet.
3. osztály – Felelős: Kiss Rita.
4. osztály – Felelős: Tóth Anikó.
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Curie kémia emlékverseny:
7 – 8. évfolyam – Felelős: Szájerné Csóbor Katalin.
Hevesy György kémiaverseny:
7 – 8. évfolyam – Felelős: Szájerné Csóbor Katalin.
Kémia háziverseny:
7 – 8. évfolyam – Felelős: Szájerné Csóbor Katalin.
Megyei modellező verseny:
7 – 8. évfolyam – Felelős: Rejtliné Marton Erika.
Savaria Szakképző Iskola, Közlekedési verseny:
7 – 8. évfolyam – Felelős: Rejtliné Marton Erika.
Megyei Közlekedésbiztonsági verseny:
4. és 8. évfolyam – Felelős: Rejtliné Marton Erika.
Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny:
7 – 8. évfolyam – Felelős: Rejtliné Marton Erika.
Országos technika verseny:
8. évfolyam – Felelős: Rejtliné Marton Erika.
Országos Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny:
8. évfolyam – Felelős: Rejtliné Marton Erika.
Zrínyi Ilona matematikaverseny:
5 – 8. évfolyam – Felelős: Hajmási Katalin, László Zoltán, Szájerné Csóbor Katalin.
Curie matematika emlékverseny:
5 – 8. évfolyam – Felelős: Hajmási Katalin, László Zoltán, Szájerné Csóbor Katalin.
Internetes matematikaverseny:
5 – 8. évfolyam – Felelős: Hajmási Katalin, László Zoltán, Szájerné Csóbor Katalin.
Kistérségi matematikaverseny:
5 – 8. évfolyam – Felelős: Hajmási Katalin, László Zoltán, Szájerné Csóbor Katalin.
Megyei informatikaverseny:
5 – 8. évfolyam – Felelős: Hajmási Katalin, Jámbori Tamás.
A szombathelyi általános és középiskolák által szervezett informatika versenyek:
5 – 8. évfolyam – Felelős: Hajmási Katalin, Jámbori Tamás.
Megyei informatika verseny:
5 – 8. évfolyam – Felelős: Hajmási Katalin, Jámbori Tamás.
Öveges József országos fizika verseny:
8. évfolyam – Felelős: Rakos Dezső.
Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia- Tudásbajnokság:
5 – 7. évfolyam: magyar nyelv és irodalom – Felelős: Biczó Beáta.
NyelvÉSZ verseny:
5 – 7. évfolyam: magyar nyelv és irodalom – Felelős: Biczó Beáta, Bognárné Kecskés Lívia.
Versmondó versenyek, irodalmi pályázatok:
5 – 8. évfolyam – Felelős: Biczó Beáta.
Titok levelező verseny:
5 – 6. évfolyam: angol nyelv, német nyelv – Felelős: Balogh Zoltánné.
7. évfolyam. történelem – Felelős: Rácz Csabáné.
Csecsemőgondozási, elsősegélynyújtó versenyek, Őrségi Nemzeti Park versenye:
6 – 8. évfolyam: Felelős: Horváth Norbertné
Tesnevelés
Háziversenyek: labdarúgás, úszás, torna. Somogyi Kupa: úszás, labdarúgás. Felelős: László Zoltán, Molnár
Csaba, Szájerné Csóbor Katalin.

13 / 22

Az iskola az alábbi tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat

Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár

Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei

5-6-7-8.

Biczó Beáta

„Szép magyar beszéd”

5-6-7-8.

Biczó Beáta

Országos angol nyelvi

7-8.

Balogh Zoltánné,

helyesírási verseny

Magyar Dóra

verseny

Országos német nyelvi

7-8.

Markó Márta

7-8.

Rácz Csabáné

6.

Horváth Norbertné

7-8.

Horváth Norbertné

7-8.

Köbliné Tóth Erzsébet

7-8.

Kondorné Karvalics
Gabriella

verseny

7-8. évfolyamos tanulók
országos történelem
tanulmányi versenye

Kaán Károly országos
természet- és
környezetismereti
verseny

Herman Ottó országos
biológiaverseny

Teleki Pál országos
földrajz- földtan verseny

Bod Péter
könyvtárhasználati
vetélkedő
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Megjegyzések

Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár

Diákolimpiai

I.II.III.IV. korcsoport

László Zoltán

IV. korcsoport

László Zoltán

II. korcsoport

Szájerné Csóbor Katalin

III. korcsoport

Köbliné Tóth Erzsébet

III. korcsoport

Köbliné Tóth Erzsébet

II.III.IV. korcsoport

Molnár Csaba

sportversenyek
labdarúgás

Diákolimpiai
sportversenyek futsal

Diákolimpiai
sportversenyek torna „B”
kategória leány

Diákolimpiai
sportversenyek atlétika,
többpróba leány

Diákolimpiai
sportversenyek
kézilabda „A” kategória
leány

Diákolimpiai
sportversenyek úszás
„B” kategória leány-fiú
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Megjegyzések

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a
tanulmányok alatti vizsgák időpontját:
 javítóvizsga (augusztus utolsó hete)
 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó értekezlet előtti héten)
 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)
Külső és belső tantárgyi mérések rendje
Kiemelt mérések:
a) az 1. évfolyamosok DIFER-mérése. Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer az első évfolyamos
tanulók körében az alapkészségek hangsúlyosabb fejlesztése érdekében alkalmazott mérés.
Határidő: 2016. október 10 – ig a tanulói létszám felmérése, 2016. október 28 – ig az érintett tanulók
létszámának jelzése a Hivatalnak. A vizsgálat elvégzésének határideje: 2016. december 2.
Felelős: 1. évf. osztályfőnökei, intézményvezető.
b) Országos mérés a 6. és 8. évfolyamokon.
A Hivatal 2017. május 24 – én szervezi meg a szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődésének
vizsgálatát
a
hatodik,
nyolcadik
évfolyamokon
valamennyi
tanuló
részvételével.
Határidő: A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére 2016. november 25 – ig kell megküldeni.
Felelős: művészet, technika, tudomány; munkaközösség, Kiss Rita, Szabó Ferenc, iskolavezetés.
c) Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon - 2017. május 17.
Határidő: A 6. és 8. évfolyamon az angolt vagy németet első idegen nyelvként tanulók körében írásbeli, a
szövegértési készséget vizsgáló mérés. A méréshez szükséges adatokat 2016. november 25 – ig kell
elküldeni. A vizsgálat tanulói, intézményi adatait 2017. június 16 – ig kell továbbítani.
Felelős: humán, idegen nyelv, tudomány munkaközösség, iskolavezetés, Kiss Rita, Szabó Ferenc.
A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja: A vizsgálatot 2017. január 9. és 2017. április 30.
között kell megszervezni, a fittségi vizsgálatra alkalmas módszertani anyagok segítségével. Az
eredményeket 2017. június 1 – ig kell a NETFIT rendszerbe feltölteni. Felelős: testnevelés munkaközösség.
sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

NETFIT mérés 5. a.

Molnár Csaba

a tanév rendje
szerinti időpontban
minden osztályban

2.

NETFIT mérés 6. a.

Molnár Csaba

3.

NETFIT mérés 6. b.

Molnár Csaba

4.

NETFIT mérés 7. a.

5.

NETFIT mérés 7. b.

László Zoltán

6.

NETFIT mérés 8. a.

Köbliné Tóth
Erzsébet

7.

NETFIT mérés 8. b.

Köbliné Tóth
Erzsébet

Szájerné Cs.
Katalin
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SZAKMAI FELADATOK
Együttműködési keretmegállapodást kötöttünk a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai
Szolgáltató és Kutató Központjával. A megállapodás tárgya: együttműködés a tanárképzéshez kapcsolódó
szakmai gyakorlatok lebonyolításában és szakmai támogatás nyújtásában, a nyugat-dunántúli régióban.
A minősítés és a tanfelügyelet szabályai: változások a 2016/17-es tanévben. Rendkívüli feladatok a
2016/17-es tanév során: felkészülés az intézményi pedagógiai-szakmai ellenőrzésre. A minősítéssel és a
tanfelügyelettel kapcsolatban ránk váró feladatok legpraktikusabb megszervezése. Intézményi önértékelés
munkálatai: a követendő eljárás meghatározása.

A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok

sz.

1.

esemény / téma

Intézményünk bekerült a 2017. évi ellenőrzési
tervbe. Az iskola országos pedagógiaiszakmai ellenőrzésére 2017. évben kerül sor.

felelős
Karakai
József, belső
ellenőrzési
csoport

határidő
2016.
november
30.
(értesítés az
időpontról)
2016.

2.

Intézményvezetői ellenőrzés. Az országos
pedagógiai-szakmai ellenőrzésre 2017.

Karakai József

évben kerül sor.

A tanfelügyeleti látogatások
3.

4.

megszervezéséhez szükséges adatok
megadása.

november
30.
(értesítés az
időpontról)

Karakai József
igazgató

A 2017. évi országos pedagógiai-szakmai

Iskolavezetés,

ellenőrzésre vonatkozó szabályok
módosulásának, változásának nyomon

belső
ellenőrzési

követése. Az Oktatási Hivatal honlapján
megjelenő Kézikönyvek tanulmányozása

csoport, mk.
közösségek

2016.
szeptember
16.
Az
elfogadott
módosítás
dátuma.

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok
sz.
1.

esemény / téma

felelős

határidő

A jogszabályi változások ismertetése a

Karakai József

Tanévnyitó

nevelőtestülettel.

igazgató

értekezlet

A minősítési rendszerbe bekerült
2.

pedagógusok feltöltik portfóliójukat az
informatikai rendszerbe

Érintett
pedagógusok
Iskolavezetés,

3.

A minősítések lebonyolítása
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érintett
pedagógusok

2016.
november
25.
Minősítések
időpontja

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás
A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2016/2017. tanév rendjéről szóló
12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szabályozza.
A továbbtanulásért felelős kollégák: Karakai József intézményvezető; Balogh Zoltánné, Törökné Schulcz
Katalin osztályfőnökök; Rácz Csabáné osztályfőnöki munkaközösség vezetője rendszeresen ellenőrzik a
határidők pontos betartását.
A nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás
ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. A felvételi eljárás szabályaival megismertetjük a tanulókat és
szüleiket. A választást segítő tájékoztatókat, a beiskolázáshoz kapcsolódó értekezleteket tartunk a
középiskolák képviselőinek részvételével. A pályaválasztási rendezvényeken részt veszünk.
A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az osztályfőnöki és az
egyes szaktárgyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai program).
A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő, illetve más egyéb
foglalkozásokra.

Pályázatokból adódó szakmai feladatok
feladat / esemény

felelős

határidő

A Határtalanul! program
Folyamatban lévő
projektek

keretében a Tanulmányi
kirándulás hetedikeseknek

Simon
István

pályázati kiíráson nyertes „ A
Kárpátok ölelésében”

intézményvezetőhely.

2016.
október 6.
október 9.

pályázatunk lebonyolítása

Fenntartási időszakban
lévő projektek

„Teljes körű Iskolai

Horváth
Norbertné,

Egészségfejlesztés” című (TIE)
projekt. Egészségfejlesztési

Molnár
Csaba,

programelemek folytatása.

Rejtliné
Marton Erika

2016/2017
tanév

Ösztöndíj és mentorálási
Benyújtásra tervezett
pályázatok

támogatás hátrányos helyzetű
tanulóknak - Útravaló
ösztöndíjprogram
„Út a középiskolába” alprogram
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Biczó Beáta

2016/2017
tanév

Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása
Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntéseinek és
iránymutatásai szerint az illetékes kormányhivatal által meghatározott időpontban történik.
Az előkészítésért felelős: Karakai József intézményvezető.

Iskolai programok az óvodásoknak és szüleiknek
feladat / esemény

felelős

Szülői fórum, az intézmény bemutatása, Iskolavezetés,
tájékoztatás az oktató – nevelő munkánkról
mk. vezetők
Törökné S.
Őszi fesztivál, egészségnap

Katalin,
mk.vezetők

Karácsonyi játszóház, kézműves foglalkozások

Alsó tagozat,
napközi
otthon
Testnevelés
mk.

Játékos sport délelőtt

Intézményi nyílt nap: tanítási órák, foglalkozások, Iskolavezetés,
a nevelőtestület, az iskolai tevékenységek,
szakmai, tárgyi feltételeink bemutatása

mk.
közösségek

határidő
2016.
szeptember 29.
2016. október 7.
péntek

2016. december
3. hét

2017. január

2017. január 14.
szombat

Alsó tagozat,
Húsvéti játszóház, kézműves foglalkozások

napközi
otthon
Karakai
József int.vez.

Beiratkozás

2017. április 12.

2017. április

Int. vezető,
Szülői értekezlet

osztálytanítók,
Tóth Anikó

2017. május

Int. vezető,
A gyermeknapon történő részvétel, kézműves
foglalkozások

mk.
közösségek,

2017. május 26.

DÖK vezető

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják az óvodákkal való kapcsolatteremtő munka, iskolai
programok szervezése szeptember hónaptól az óvodásoknak és szüleiknek, játékos idegen nyelvi
foglalkozások az óvodásoknak, valamint az iskolai honlap híradásai.
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INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER
Iskola és családi ház kapcsolata
A kapcsolattartók: igazgató, iskolavezetés, munkaközösségek, osztályfőnökök, szaktanárok, csoportvezetők.
A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:


Iskolai Szülői Szervezet



Intézményi Tanács



Szülői értekezlet, fogadóóra, családlátogatás



Nyílt tanítási nap



Egyéni megbeszélések



Írásbeli tájékoztató



Szülői Hírlevél; Somogyis Diákok Lapja



Intézményi honlap



Iskolai alapítvány



Rendezvények: szülői bál, őszi fesztivál, farsang, gyermeknap.

A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének állandó
munkakapcsolatban kell állnia a szombathelyi tankerületi központtal és a működtető Körmendi Közös
Önkormányzat hivatalával.
A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:


Intézményvezetői értekezletek, személyes beszélgetések, elektronikus és postai levélváltás



Szakmai fórumok, szakmai irányítás, szakmai koordináció, elvi útmutatások, tájékoztatók



Gazdasági ügyintézés, egyeztetések a működtetéssel, karbantartással, javításokkal kapcsolatban.

Egyéb kapcsolatok
Szakmai szervezetek (pl. POK, OH, OFI, PSZK, NPK); oktatási, közművelődési, kulturális intézmények;
egyházak; sportegyesületek; egészségügyi szolgálat; gyermek és ifjúságvédelem; rendőrség;
katasztrófavédelem, tűzoltóság; pályaválasztási tanácsadó szervezet.
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

A Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 70.§ (2) bekezdése c) pontja alapján, a 2016. év szeptember hó 20. napján tartott értekezletén a
nevelési-oktatási intézmény 2016/2017. tanévre vonatkozó munkatervét elfogadta.

Kelt: Körmend, 2016. szeptember 20.

Karakai József
intézményvezető
(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők
aláírása.)

A Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola 2016/2017. tanévre vonatkozó munkatervét a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a fenntartó, az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet/közösség, az
intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai diákönkormányzat véleményezte.

Kelt: Szombathely, 2016. ……………………………
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FÜGGELÉK
A munkaterv jogszabályi háttere
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm.
rendelet
A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Nkt. Vhr.)
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)
A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet
A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet
A tanév rendjéről szóló oktatért felelős miniszteri rendelet
A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet
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