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1. BEVEZETŐ 

A vezetői munkaterv mellékleteként szerepelnek a tagintézmények munkatervei, amelyeket a tanévnyitó értekezleten elfogadtak a kollégák. 

A székhelyen működő Arany János iskola az intézménytől külön elkészítette munkatervét, hasonlóan a tagintézményekhez. 

Az intézmény munkatervét a jóváhagyott Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat alapján készítettük el.  

2. MUNKATERV 

 

2.1. Személyi feltételek  

 

2.1.1 Az alkalmazottak és a tanulók létszáma 

      

      Intézmény 

 

    

    Az ellátott 

tanulók száma 

          

                  Az alkalmazottak létszáma 

pedagógus NOSK 
1. 

Arany János Ált. Iskola 
          788            61 5 

2. 

Móra Ferenc Ált. Iskola 
          256            33 5 

3. 

Lánchíd Utcai Ált. Iskola 
          472            46 6 

Összesen:         1516          140 16 

 

 

Az intézményben a 2016/2017-es tanévben is a takarítást a PROFI KOMFORT Szolgáltató Kft., az őrzés-védelmi feladatokat a BÁCS SECURITY 

Biztonsági Kft., a karbantartást a KIK-FOR Kft. dolgozói végzik. 

 

A konyhák a székhelyen és minden tagintézményben tálaló konyhák lettek. 

Az Arany János Általános Iskolában és a Lánchíd Utcai Általános Iskolában a HÍRÖS Kft., Móra Ferenc Általános Iskolában Bakos és Társa Kft. biztosítja 

az étkeztetést. 

A tagintézményben a GYED-en lévő kollégák helyén határozott idejű szerződéssel látják el a feladatot az alkalmazottak. 
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Az intézményben 8 gyakornok vár minősítő vizsgára.  

 

Az iskolában iskolaszék nem működik. 

 

Az intézményi tanács tagjai: 3 fő (1 fő pedagógus, 1 fő szülő, 1 fő önkormányzati képviselő). 

 

2.1.2 A vezetők közötti feladatmegosztás 

A feladatmegosztást az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.  

 

2.1.3. Az intézményvezető fogadóórái: minden héten kedden 15:00 – 16 :00 

 

2.2 Tárgyi feltételek 

 

A nyár folyamán a székhely/tagintézményekben tisztító festés, karbantartás, kisebb felújítás megtörtént a tervezés és előírás szerint. Önkormányzat által 

biztosított forrásból, alapítványi, szülői támogatásból és pályázati forrásból valósítottuk meg előtervezésüket. Évközi folyamatos feladat a száraz, veszélyes fák 

kivágása, az udvarok kertek elszáradt növényeinek pótlása, udvari játékok karbantartása, sportpálya felújításának folytatása. Alapítványi, szülői támogatás, 

pályázati forrás is segítette a tárgyi fejlesztést, bővítést (asztalos, kárpitos munkák, IKT eszközfejlesztések) 

 

Az intézményi feladatok célszerű, hatékony és gazdaságos megvalósításához továbbra is szükség van egymás tereinek használatára.  

 

2.3 A tanév legfontosabb céljai a mellékelt táblázatban található intézményi szinten.  

 

A tagintézmények éves munkatervében megtalálható a feladatok tagintézményre bontása felelősök, határidők megjelölésével. 

 

Az eseménytervekben a tanév feladatai naponkénti (182 nap) lebontásban követhető. A munkaközösségi munkatervek az iskolák iktatóiban 

találhatóak. 
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Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola  

Intézményvezetői munkaterv 2016-2017. 

A tanév során figyelemmel követjük a tanulói eredményességet javító intézkedési terv megvalósulását. 

 

                   IMIP CÉL                 FELADAT              ERŐFORRÁS                 INDIKÁTOR 

 

 

1. Az intézmény vezetése 

 

 

 

 

 

Nevelési értekezletek: 

- Alakuló, technikai 

értekezletek 

- Tanévnyitó értekezletek 

- Félévi értekezletek 

- Tanévvégi értekezlet 

-  

 

 

Intézményvezető, tagintézmény-

vezetők 

 

 

 

 

  

Jegyzőkönyvek, tanév eleji, félévi, év 

tanév végi értékelések 

 

 

 

 

- Stratégiai tervezés 

 

 

 

 

Intézményi dokumentumoknak 

megfelelő működés.  

 

 

Intézményvezető, tagintézmény-

vezetők,  

fejlesztő- gyógypedagógusok, 

munkaközösség-vezetők, 

nevelőtestület tagjai. 

A dokumentumok felülvizsgálatának 

bizonylatolása, módosítások 

bizonylatolása, a módosított 

dokumentum. 

- Az intézmény jogszerű, 

szakszerű, eredményes, 

hatékony működtetése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egységes alapelvekre épülő éves 

intézményi és tagintézményi 

munkatervek.  

Esélyegyenlőségi tervek 

működtetése. 

Intézményvezető, 

tagintézmény-vezetők, 

munkaközösség-vezetők 

 

 

Vezetői munkatervek elkészítése 

 

 

 

 

 

Aktuális törvényi változások 

figyelemmel kísérése, ennek 

megfelelő működés biztosítása, 

dokumentumok módosítása.  

Intézményvezető, 

tagintézmény-vezetők, 

munkaközösség-vezetők 

 

 

 

Módosítások 80% feletti ismerete a 

nevelőtestületen belül. 
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 intézményi dokumentumok 

koherenciája 

 tanév rendje rendelet - EMMI 

 törvényi módosítások 

 szakmai tartalmak, 

oktatásszervezés:  

 a kerettantervek felmenő 

rendszerű bevezetése,  

 délutáni foglalkozások,  

 egész napos iskola,  

 mindennapos testnevelés,  

 erkölcstan/hit- és erkölcstan,  

 megújuló tankönyvek,  

 a mérési, értékelési rendszer 

bővülése (javuljanak a tanulók 

mérési eredményei), 

 országos kompetenciamérés, 

idegen nyelvi kompetenciák (6.8. 

évf.), Fitt-ség mérés 5-8. évf.,  

 szakmai ellenőrzések az új 

tanévben 

 méltányos, eredményes hatékony 

működés 

 szaktanácsadás, tanfelügyelet 

 minősítés 

 intézményeket ellátó környezet – 

tankönyvtámogatása 

 

Tagintézmény-vezetők, teljes 

alkalmazotti kör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 - Vezetői ellenőrzés 

 

 

 

 

 

 

- Kompetencia alapú oktatás, 

nevelés, kompetencia 

mérőlapok. 

- Projektpedagógia 

alkalmazása. 

- Szakmai ellenőrzések 

tanfelügyelet, minősítés 

Intézményvezető, tagintézmény-

vezetők, érintett pedagógusok 

 

Ellenőrzési jegyzőkönyvek 

 

 

Fejlesztendő területek listája 

80% feletti elégedettség a klíma és 

szervezet gátló tényezők tesztjében 

  - Pályázatok felkutatása 

 

 

Fenntarthatósági állapotban lévő 

pályázatok: 

1. Kecskeméti Planetárium a TÁMOP-

3.2.3/A-11 jelű Építő közösségek című 

pályázati konstrukciójára beadott 

pályázata támogatást nyert 

(konzorciumban a Planetáriummal)  

Arany János Általános Iskola, Lánchíd 

Utcai Általános Iskola 

2. TÁMOP- 3.4.2./A/11-2 Sajátos 

nevelési igényű gyerekek 

integrációja (konzorciumban 

EGYMI-vel) 

Lánchíd Utcai Általános Iskola 

3.TÁMOP – 3.1.6-11/4 - Az Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmények által nyújtott 

szolgáltatások fejlesztése és a 

szolgáltatást támogató eszközök 

beszerzése a sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók 

együttnevelésének támogatása 

érdekében „Nyitott kapu 2.” 

(konzorciumban az Integrált 

Közoktatási Intézmény Juhar 

utcai tagintézményével) 

Arany János Általános Iskola, Lánchíd 

Utcai Általános Iskola, Móra 

Ferenc Általános 

Iskola 

4. TÁMOP- 3.1.7-11/2 Referencia-

Intézményvezető, tagintézmény-

vezetők 

Nyertes pályázatok 

http://www.nfu.hu/doc/2931
http://www.nfu.hu/doc/2931
http://www.nfu.hu/doc/2931
http://www.nfu.hu/doc/2931
http://www.nfu.hu/doc/2931
http://www.nfu.hu/doc/2931
http://www.nfu.hu/doc/2931
http://www.nfu.hu/doc/2931
http://www.nfu.hu/doc/2931
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intézmények országos hálózatának 

kialakítása és felkészítése című pályázat 

(főpályázóként) 

Arany János Általános Iskola, Lánchíd 

Utcai Általános Iskola, Móra 

Ferenc Általános 

Iskola 

5. TÁMOP 3.1.3-10/2. 

Természettudományos labor pályázat – 

együttműködési nyilatkozattal a Bányai 

Júlia Gimnáziummal) 

Arany János Általános Iskola, Lánchíd 

Utcai Általános Iskola, Móra 

Ferenc Általános Iskola 

6. TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális 

intézmények részvétele a tanórán kívüli 

nevelési feladatok ellátásában 

Arany János Általános Iskola, Lánchíd 

Utcai Általános Iskola, Móra Ferenc 

Általános Iskola 

Együttműködési nyilatkozattal 

veszünk részt (Ifjúsági Otthonnal, 

Kecskeméti Táncegyüttessel) 

7. TÁMOP 3.1.4 Móra iskola (KLIK 

pályázat) 

2. Az együttműködési kultúra, 

intézményi 

szervezetfejlesztés 

 

 

 

 

Tagintézmények közötti 

együttműködés ágazati és szakmai 

szinten. Rendezvények 

 

 

Munkaközösség-vezetők, 

tagintézmény-vezetők, pedagógusok, 

intézményvezető 

A székhely intézmény és a 

tagintézmények eseményterve alapján 

Beszámolók, jegyzőkönyvek 
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Együttműködés fejlesztése 

az intézményen és a 

székhely/tagintézményeken 

belül. 

 

 

 

 

 

 

Óvoda-iskola átmenet 

munkaközösség 

Nevelési értekezlet (kompetencia 

mérés eredményeinek elemzése, az 

eredmények javítását szolgáló 

feladatok és értékelése, 

tehetségazonosítás, tehetségfejlesztés) 

 

Városi rendezvények 

Munkaközösségi ülések – szakmai, 

fejlesztőpedagógusok 

Intézményvezető, munkaközösség-

vezetők 

80% feletti elégedettség a 

munkacsoportok, team-ek  

együttműködésének 

eredményességével 

 

 

 

 

 

 

Együttműködés a 

partnerekkel, az 

intézményhasználók 

elégedettsége, teljes körű 

partneri mérés 

Továbbképzések a továbbképzési 

terv alapján és a TÁMOP 3.1.7. 

pályázatának megfelelően – 

fenntarthatósági állapotban van a 

pályázat 

 

Intézményhasználók köre 

 

 

 

 

 

Résztvevők száma, rendezvények 

száma 

 

 

 

 

Részvétel a Jó gyakorlatok 

bemutatásában, 

fejlesztő műhelyek munkájában  

 

Munkaközösség-vezetők, 

tagintézmény-vezetők, pedagógusok, 

intézményvezető 

Bemutatókon 70% feletti részvétel  

 

 

 

Továbbtanulás, beiratkozások 

óvodákba, iskolákba 

 

 

Tagintézmény-vezetők, 

intézményvezető 

100% továbbtanulási felvételi 

eredmény 

Óvodások 60%-a iskoláinkba íratása 
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Partner igény-mérési intézkedési 

tervek végrehajtása 

Intézmény, mint szervezet, 

feltételrendszere, kapcsolatrendszere 

Tagintézmény-vezetők, 

intézményvezető 

80% feletti elégedettség az 

intézményi működés 

eredményességével 

 

Hatásvisszamérés 

+2% emelkedés elégedettség 

eredményességével 

 

Együttműködés a 

társintézményekkel, társadalmi és 

szakmai szervezetekkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Városi rendezvények 

 

Benevezés városi, területi, megyei 

versenyekre. 

 

Társintézmények, társadalmi 

szervezetek rendezvényein való 

megjelenés 

Tehetségnap szervezése a 

Tehetségpont társintézményekkel  

Részvétel a regionális fejlesztő 

műhelyek munkájában 

 

Széchenyivárosi Napok szept. 12. 

Október 2. Város Napja, október 06. -

23., március 15. városi ünnepségek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versenyeredmények 

 

 

 

 

Résztvevők jelenléti íve, száma 

 

 

 

Előadások anyagai 

 

 

 

A szülőkkel való együttműködés 

fejlesztése, partneri elégedettség 

mérés 

Védőnői hálózat, orvosi vizsgálatok, 

szűrések, kötelező oltások 

 

 

Intézményvezető, tagintézmény-

vezetők, iskolaorvos, védőnő 

 

 

Iskola-egészségügyi munkaterv 

teljesülése 

 

 

Tűz és balesetvédelem 

 

 

Intézményvezető, munkavédelmi 

oktató 

 

Részvétel, aláírások jelenléti ív 

szerint 

Baleseti jegyzőkönyvek 

 

Tagintézmények SZMK értekezlete 

 

 

SZMK vezetők, igazgató 
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Szülői jogok érvényesítése  

Szülői értekezletek 

 

Tagintézmény-vezetők, 

intézményvezető, szülői szervezet 

 

80%-os szülői elégedettség 

 

Báli rendezvények (Szülők-nevelők 

bálja, alapítványi bálok) 

Alapítványi kuratóriumok  

 

3. Emberi erőforrások 

fejlesztése 

Szervezetfejlesztés 

 

 

 

 

Részvétel a fejlesztő műhelyek 

munkájában 

Továbbképzések különböző 

témakörökben 

 

 

 

intézményvezető, tagintézmény-

vezetők, nevelőtestületek 

A székhely és tagintézmények 

eseményterve alapján 

 

 

 

Tanúsítványok 

 

 

 

 

 

Dolgozói szemléletformálás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányutak, kirándulások 

Tanügyigazgatás, munkaügyi 

feladatok 

 

Folyamatszabályozás működtetése, 

munkaerő gazdálkodás, áttanítás 

lehetősége 

 

 

Intézményvezető, teljes nevelőtestület 

 

 

 

Tagintézmény-vezetők, gyakornokok 

és mentorok 

 

 

 

Audit eredmények 

Év végi beszámolók 

 

 

 

 

 

 

 

Dolgozók kiválasztása, 

betanulása 

 

 

 

Dolgozók belső ösztönzési rendjének 

kidolgozása 

 

 

Intézményvezető, tagintézmény-

vezetők 

Elkészült eljárásrend 
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Mentorok 

 

 

 

 

 

Új dolgozók betanulásának 

folyamatszabályozás szerinti 

alkalmazása 

Gyakornoki szabályzat működtetése  

Mentorálási eljárásrend működtetése  

Tagintézmény-vezetők, gyakornokok 

és mentorok 

Hatásosság mérése 80% fölötti 

eredménymutatója 

 

4. Egyéb erőforrások 

fejlesztése  

 

A gyermek környezetének 

biztonságossá tétele  

 

 

 

 

 

Takarítás, karbantartás, őrzés-

védelem, balesetvédelem. Épületek és 

felszerelések biztonságossá tétele. 

 

 

 

 

Intézményvezető, tagintézmény-

vezetők, teljes alkalmazotti kör 

 

 

 

 

 

70%-os elégedettség mérési 

eredmény 

 

Karbantartási, felújítási 

munkák, eszközfejlesztés 

 

 

Karbantartás, felújítási igények 

jelzése, tervezése, prioritás 

Eszközbeszerzés ütemezése 

Leltározás, selejtezés 

Igazgató, tagintézmény-vezetők, 

nevelőtestület tagjai 

 

 

Nyári karbantartási munkák 

Szükséges intézkedések leírása, 

épületbejárás 

 

Pályázatok 

 

 

Pályázati lehetőségek kihasználása 

Új várható projektek (Tanévkezdő 

Kiadvány 2016. alapján) 

Igazgató, tagintézmény-vezetők 

 

 

Nyertes pályázatok száma 

 

 

Belső ellenőrzés, átfogó 

szakmai ellenőrzés a 

fenntartó részéről 

 

Belső ellenőrzési terv alapján belső 

ellenőrzés 

Dokumentumoknak megfelelő 

működés 

Belső ellenőr, fenntartói szakmai 

ellenőrök 

 

Ellenőrzési jegyzőkönyv, intézkedési 

terv 

80% eredménymutató 

5. A nevelés, oktatás 

minőségének biztosítása 

 

A pedagógiai és nevelési program 

működtetése, beválásának értékelése. 

 

Intézményvezető, tagintézmény-

vezetők, teljes alkalmazotti kör 

 

Elkészült módosított dokumentumok, 

félévi, év végi mérési eredmények, 

statisztikai átlagok 
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A pedagógiai programban leírt  

            intézményi célok  

            megvalósítása, nevelési  

            tevékenység fejlesztése 

            Tehetségfejlesztés,    

             tehetséggondozás 

 

             

 

 

 

 

 

Kompetencia alapú oktatás, helyi 

tanterv alapján történő oktatás, 

értékelése. A dokumentáció 

területeinek ágazati szintű 

egyeztetése.  

 

 

Tagintézmények eseményterve 

alapján, tagintézmény-vezetők, 

munkaközösség-vezetők, szaktanárok 

 

 

 

 

Csoport és osztálydokumentációk 

Beszámolók 

Hatásosság mérés 80% felett  

 

 

Versenyeredmények 

Tanórán kívüli tevékenységek 

kínálata, tehetséggondozás, 

tehetségpontokkal, Génius.hu, Városi 

tehetségtanáccsal kapcsolat 

Városi, ágazati rendezvények, 

versenyek  

Színvonalas nevelő-oktató munka 

biztosítása, országos kompetencia 

mérés  

TÁMOP 3.1.4 fenntarthatóságának 

biztosítása 

Hagyományok ápolása 

Tankönyvellátás 

Gyermeknapi rendezvények 

Ballagások 

Évzárók (ünnepélyek, értekezletek) 

Pályázati programban résztvevő 

tagintézmények 

 Diákönkormányzat, 

tankönyvfelelősök, munkaközösség-

vezetők, igazgató 

 

 

 

Éves munkatervek eredményének 

értékelése 

 

Eseményterv alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célirányos gyermekvédelem 

            

 

 

 

HH, HHH, SNI-s gyermekek, tanulók 

fejlesztése 

GYIV és fejlesztőpedagógusi 

feladatok teljesülése 

 

GYIV koordinátor, intézményvezető, 

tagintézményvezető 

 

 

 

GYIV koordinátorok, 

fejlesztőpedagógusok beszámolói, 

statisztikai adatok 
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 Felzárkóztatás,  

           hátránykompenzáció 

 

Felzárkóztató órák órarend szerint Fejlesztési tervek, 

 

GYIV koordinátorok, 

fejlesztőpedagógusok, 

érintett pedagógusok 

Bukások számának csökkentése, 

eredményes továbbtanulás 

6. Mérési, elemzési, javítási 

folyamatok fejlesztése, 

stratégiai tervezés segítése 

 

 

Országos kompetenciamérés (május) 

Félévi, év végi mérések, átlagok  

Idegen nyelvi mérés 

Fittség mérés 

 

Intézményvezető, tagintézmény-

vezetők, munkaközösség-vezetők, 

mérésvezetők tagintézményenként, 

teljes alkalmazotti kör 

 

Kompetenciamérések eredményei (50 

ponton belüli eltéréssel). Szignifikáns 

emelkedés 80% feletti 

eredménymutatók az auditált 

területeken 

Mérési, értékelési rendszer 

működtetése  

 

 

Belső audit, intézkedési tervek 

megvalósítása 

 

Külső szakmai ellenőrzés 

Tanfelügyelet, minősítés 

Intézményvezető, tagintézmény-

vezetők 

 

Minősítési terv alapján. 

 

100% továbbtanulási (felvétel) 

eredmény 

 

A tervezett feladatok 80% feletti 

teljesülése 

            Az egységes  

            dokumentáció megléte és  

            alkalmazása 

 

             

 

 

 

Egységes egyéni és csoport/osztály, 

óvodai, iskolai dokumentáció 

területeinek ágazati szintű 

egyeztetése (jegyzőkönyv, 

munkaterv, tantárgyfelosztás, 

egységes formátum alkalmazása) 

Iskolai beíratás 

folyamatszabályozásának betartása 

Intézményvezető, tagintézmény-

vezetők, teljes alkalmazotti kör 

 

 

Elkészült szakmai értékelés 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó dokumentumok: 

- Tagintézmények munkaterve 

- Tagintézmények eseményterve  

 

Kecskemét, 2016. szeptember 1.  

                                                                                                                                                        Lovrity Sándorné  

                                                                                                                                                         intézményvezető  
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KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 

 

 

VEZETŐI MUNKATERV 

2016-2017. 

 

Lovrity Sándorné                                      

     intézményvezető                                       
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Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola 2016-2017-es tanév MUNKATERVE  

(bevezető szöveges rész) 

HELYZETELEMZÉS 

 

Személyi feltételek:  

 100%-os a szakos ellátottságunk.  

A tantestület létszáma: 61 fő 

1 intézményvezető                                                                        

2 intézményvezető-helyettes 

17 osztálytanító 

17 napközis tanító 

23 tanár 

1 fejlesztőpedagógus 

 

Pedagógiai munkát segítők : 5 fő 

1 pedagógiai asszisztens 

1 könyvtáros 



 16 

1 rendszergazda 

2 iskolatitkár 

Létszámadatok: 

 

31 tanulócsoportunk van, az alsó tagozaton 17, a felső tagozaton 14.  

3 első osztályt indítottunk, az 5. évfolyamon nem történt összevonás, így négy 5. osztály megy fel felső tagozatra.  

17 napközis csoportunk működik.  

3 tanulószobás csoport van a felső tagozaton. 

Tanulólétszám: 782 fő 

Megbízatások: 

 

Munkaközösség-vezetők:  

Alsó tagozat:   Dongóné Rózsa Gyöngy, Szőkéné Szabó Gabriella 

Felső tagozat:   Makay Éva, Juhászné Rozgonyi Márta  

 

Érdekképviselet:  

Szakszervezeti titkár:    Palincsárné Farkas Szilvia 

Közalkalmazotti tanács tagja:  Szabó Gabriella, Modok Gáborné 
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Egyéb megbízatások:  

DÖK vezetők:   Benéné Nagy Nóra, Virág Izabella 

Alapítvány elnöke:   Modok Gáborné 

Mérés-értékelési szakember:Balogné Nagy Katalin 

GYIV koordinátor:   Feczák Lászlóné 

Óvoda-iskolai koordinátor:    Putnokiné Nagy Adrienn  

Fejlesztőpedagógus:   Lipótzyné Kiss Erzsébet 

Pályázatfigyelő:  Bíró Emőke, Szalontai Mária 

 

Védőnőnk Kádárné Molnár Andrea, iskolaorvosunk: Dr. Béllei Gábor 

Szakkörök, tehetséggondozó műhelyek: 

- sakk 

- néptánc  

- képzőművészet 

- énekkar 

- furulya 

- dráma  

- informatika  

- matematika 
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- fizika 

- anyanyelv 

- angol 

- német 

- orosz 

 

Sport szakkörök: 

- röplabda  

- atlétika  

- asztalitenisz  

- kosárlabda 

- tollaslabda  

- rögbi 

- tömegsport 

 

Technikai dolgok: Hírös Kft, Profi Komfort, KIK-FOR Kft, Bács Security Biztonságszolgálati Kft, (étkezés, takarítás, karbantartás, őrzés - védelem). 
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Kiemelt feladatok a 2016-2017-es tanévben  

 

 versenyképes tudás átadásával a modern oktatás megteremtése, fejlesztése, 

 esélyteremtés a területi és a szociális hátrányok csökkentésével, 

 a nevelés hátránykompenzáló hatásának az erősítése,  

 kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulói eredményesség fokozására, 

 valamint nemzeti nevelésünk erősítésére, 

 fontos feladat a gyermekek tanulmányi idejének minél hasznosabb megszervezése, az iskolában töltött idő hatékonyságának növelése, 

 a köznevelésnek egyre nagyobb szerepet kell vállalnia a családi nevelés támogatásában:  
o       a család (szülő) – tanuló - tanár együttműködési formák továbbfejlesztésével,  

o       a boldog gyermekkor biztosításával. 

 külső szakmai ellenőrzés, szaktanácsadás támogatási rendszer 

 tanfelügyelői látogatások a nevelő- oktatómunka szakmai támogatása érdekében  

 fittség mérés 

 idegen nyelvi mérés 

 a tanulók eredményességének fokozása 

 egyéni fejlesztési tervek készítése 

 munkaköri leírások aktualizálása 

 beiskolázás; 

 felzárkóztatás, egyéni fejlesztés; 

 tehetséggondozás; 

 Ped. Programban lévő helyi tanterv folytatása  

 pályázati tevékenységek folytatása. 

 A munkaterv összeállításánál figyelembe vettük a tanulói eredményességet javító intézkedési terv megvalósítását. 
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VEZETŐI MUNKATERV 2016-2017-es tanév 

 CÉL FELADAT ERŐFORRÁS FELELŐS HATÁRIDŐ INDIKÁTOR 

1.  INTÉZMÉNYVEZETÉS 

Jogszerűség biztosítása 

Aktuális törvényi változások 

követése, érvényesítése 

 

 

 

 

A nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 

és módosításai 

2013. évi CXXXVII. Knt. 

326/2013 (VIII.30.) 

Korm.rendelet Pedagógus 

előmeneteli rendszeréről és 

a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992 évi 

XXXIII.tv. köznevelési 

intézményekben történő 

végrehajtásáról, 

módosításokkal 

8/2013.(I.30.) EMMI 

rendelet 

20/2012.(VIII. 31.) EMMI 

rendelet – Változás: az 

iskolai kórus időpontjaiban 

a kórustagok számára más 

tanórán kívüli tevékenység 

 

 

 

Minden pedagógus 

 

 

 

Intézményvezető 

 

 

 

Folyamatos 

Pedagógusok 

tájékoztatása a 

tanévnyitó 

értekezleten 

2016.08.30. 

 

 

 

 

 

 

 

2016. szept. 1-

től  minden 

hétfőn és 

szerdán 14:00-

 

 

 

Bizonylatok 

Jegyzőkönyvek 

Statisztika 

Beiskolázási terv 

Módosított tanügyi 

dokumentumok (napló, 

anyakönyv, fejlesztő napló) 
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nem folytatható. 

A nemzeti köznevelésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 

A Klebelsberg 

Intézményfenntartó 

Központról szóló 134/2016. 

(VI.) Korm. rendelet 

12/2016. (VI.27) EMMI 

rendelet a 2016/2017. tanév 

rendjéről 

Az EMMI Oktatásért felelős 

Államtitkárságának 

tanévkezdést támogató 

szakmai anyaga a 

2016/2017. tanévre 

14:45 

 

Szakszerűség biztosítása 

 

PP működtetése, 

kerettantervek bevezetése 

felmenő rendszerben (idén 

4. és 8. évfolyamon) 

110/2012 (IV.4.) NAT 

51/2012 (XII.21.) EMMI 

rendelet 

Intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

 munkaközösség- 

vezetők 

Intézményvezető 

Munkaközösség-

vezetők 

Folyamatos 

2016. 09. 01. 

Tanügyi dokumentumok 
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Tanmenetek, 

osztályfejlesztési tervek, 

szabadidős tematikák, éves 

tervek elkészítése, 

működtetése 

Munkaközösség 

vezetők, pedagógusok 

Munkaközösség-

vezetők 

2016.09.12. 

folyamatosan 

Óralátogatások 

jegyzőkönyvei, tanulói 

értékelőlapok 

Tanügyi dokumentumok, 

ellenőrzési jegyzőkönyvek, 

feljegyzések 

Tartós tankönyv 1. 2. 3. 4. 

évfolyamon 2001. évi XXXVII. 

tv. 28.§ (1) f) 

Tankönyvfelelős, 

könyvtáros 

Intézményvezető 2016 .09.15. Könyvtári nyilvántartás 

Egész napos iskola Minden pedagógus Intézményvezető  2016.09. 01. 

folyamatosan 

Elektronikus osztálynaplók, 

tanulószoba, napközis 

naplók 

Erkölcstan/Hit- és erkölcstan 

oktatás.bevezetése a 4. és a 

8. évfolyamon 

A tantárgyat oktató 

pedagógusok, 

hitoktatók 

Intézményvezető és 

intézményvezető-

helyettesek 

 

2016 .09. 01. 

folyamatosan 

Elektronikus osztálynaplók, 

tanmenetek 

Hatékony, eredményes 

működés 

Az intézmény éves 

munkatervének elkészítése 

Intézményvezető, 

intézményvezető-

helyetteek, 

munkaközösség-

vezetők, 

fejlesztőpedagógus, 

védőnő, DÖK vezetők 

Intézményvezető és 

intézményvezető-

helyettesek 

 

 

 

 

2016.09.01. – 

2016. 09. 15. 

 

 

 

 

Munkatervek 

Jegyzőkönyv 

Statisztikák 
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Tantárgyfelosztás, 

órarendek, óraháló 

elkészítése 

Intézményvezető és 

intézményvezető-

helyettesek 

 

Intézményvezető és 

intézményvezető-

helyettesek 

 

2016. 09. 01. Dokumentumok 

Statisztikai adatlapok 

kitöltése 

Minden pedagógus Intézményvezető és 

intézményvezető-

helyettesek 

 

2016.09.05. 

2016.10.01. 

folyamatos 

Statisztikák 

Statisztikák karbantartása Minden pedagógus Intézményvezető-

helyettesek 

 

Folyamatos 

 

Statisztikák 

 

Belső ellenőrzés Éves munkaterv szerint Megfelelő terület 

felelőse 

Intézményvezető Aktuális 

időpontban 

Ellenőrzési jegyzőkönyvek 

 

Vezetői ellenőrzés Óralátogatások az elkészült 

éves beosztású óralátogatási 

terv alapján 

 

 

Intézményvezető és 

intézményvezető-

helyettesek 

munkaközösség-

vezetők 

 

Intézményvezető Folyamatos Óralátogatási 

jegyzőkönyvek, értékelő 

lapok 

 

2. AZ EGYÜTT- MŰKÖDÉSI 

KULTÚRA FEJLESZTÉSE  

 

Intézményen belül 

 

 

 

 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

 

 

Intézményvezető  

 

 

Minden hét 

hétfője 

 

 

Emlékeztetők 
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Vezetői értekezlet 

helyettesek 

munkaközösség-

vezetők, DÖK vezetők, 

Szakszervezet, KAT 

képviselő 

 

 Intézkedési tervek 

 Munkaközösségi 

foglalkozások 

Minden pedagógus Munkaközösség-

vezetők 

Minden hónap 

első szerdáján 

 

Emlékeztetők, Intézkedési 

tervek 

Ünnepélyeken, 

megemlékezéseken, 

rendezvényeken való 

részvétel: 

 

  Aradi vértanúk napja 

  A kommunista és egyéb 

  diktatúrák áldozatainak 

  emléknapja 

  Megemlékezés a 

holokauszt 

  áldozatairól 

  A Nemzeti Összetartozás 

Teljes iskolai közösség Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek 

munkaközösség-

vezetők 

 

Folyamatos 

 

 

2016. okt.6. 

 

2017. febr.24. 

 

 

2017. ápr.20. 

 

2017. június  2. 

Forgatókönyvek 

Elkészült iskolarádiós 

műsorok 

Műsorok, ünnepélyek 

megvalósulása 
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  Napja 

  Március 15. 

  Október 23. 

  Iskolánk életéhez 

kapcsolódó 

  további ünnepek: 

  Intézeti napok megnyitója 

  Magyar kultúra napja 

  Költészet napja 

  A magyar nyelv napja 

 

2017.márc.14. 

2016. okt. 21. 

 

 

2017. febr. 27. 

2017. jan. 23. 

2017. ápr.11. 

2016. nov11. 

DÖK működtetése Teljes iskolai közösség DÖK vezetők 

 

Folyamatos DÖK munkaterv 

Szülőkkel való 

együttműködés 

Szülői értekezletek, 

iskolai SZMK értekezletek 

Osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek 

munkaközösség-

vezetők  

2016. 09. 5 – 9. 

2016. 09. 20. 

2017. 02. 07 -

09.  

2017. 02. 13. 

Jegyzőkönyv, feljegyzés 

Fogadóórák Osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek 

2016. 10. 17. 

18. 24 

2016. 12. 05. 

Jegyzőkönyvek, 

feljegyzések 
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munkaközösség-

vezetők  

07. 12.. 

2017. 04. 03. 

10. 11. 

 

Egészségmegőrző  projekt a 

beiskolázás időszakában – jó 

gyakorlat 

Nevelőtestület 

Szakmai 

munkaközösségek 

 

Intézményvezető 

Intézményvezető- 

helyettesek 

 

 

2016. 11. 18. Tájékoztatás,honlap, 

szóróanyag 

Elégedettségmérés, 

Résztvevők száma 

Iskolai nyílt napok, nyílt 

tanítási órák 

Nevelőtestület Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők 

2017. febr. 27 – 

márc. 3. 

Tájékoztatás, honlap, 

szóróanyag 

Elégedettségmérés, 

Résztvevők száma 

 

Társintézményekkel 

 

Kapcsolattartás 

középiskolákkal, 

továbbtanulás 

8. osztályos 

osztályfőnökök 

 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek 

munkaközösség-

vezetők, 8. oszt. 

osztályfőnökök 

Folyamatos Továbbtanulási mutatók, 

100%-os beiskolázás 

Kapcsolattartás az óvodákkal  Alsós tanítók Alsós 

munkaközösség 

vezetők 

2016.10.01-től 

folyamatos 

Beiskolázott gyermekek 

száma 
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Versenyekre való 

benevezések Ifjúsági Otthon, 

Szórakaténusz, 

Ciróka Bábszínház, egyéb 

társintézmények - bérletes 

előadások, időszakos 

rendezvények 

Osztályfőnöki órákon, 

magyar órák, ének, rajz, 

technika órán, napköziben a 

kecskeméti értékek tisztelete 

(Katona József Színház, 

Kamaraszínház, Otthon mozi, 

Dán Kulturális Intézet, Erdei 

Ferenc Konferencia Központ, 

Kerámiastúdió, Művészeti 

Alkotóház, Leskowsky 

hangszergyűjtemény, Katona 

József Könyvtár, 

Széchenyivárosi 

Fiókkönyvtár, Kerámiastúdió, 

Magyar Naív Művészek 

Múzeuma) 

 

Tehetségnap szervezése a 

Széchenyivárosi 

tehetségpontokkal 

Nevelőtestület 

Szakmai 

munkaközösségek 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek 

munkaközösség-

vezetők 

2016. 09. 01-től 

folyamatos 

Eredmények  

Helyezések 

Benevezési lapok 

Szóróanyagok 
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Társadalmi szervezetekkel 

 

Szaktanácsadás igénylése 

 

 

Intézményvezető 

 

 

Intézményvezető 

Munkaközösség-

vezetők 

 

Folyamatos 

 

 

Meghívók, feljegyzések 

 

 

Együttműködés a 

Széchenyivárosi 

Városrésziönkormányzattal, 

Részvétel a Széchenyivárosi 

Városrésziönkormányzati 

nap programsorozatán 

Intézményvezető 

 

 

Intézményvezető 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

2016.  szept. 12-

17. 

Szervezett akciók, 

megbeszélések 

 

 

Gondoskodásból jeles 

szociális szövetkezet 

Nevelőtestület Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek 

 

Folyamatos 

 

Szervezett akciók, 

megbeszélések 

Különböző felekezetű 

egyházak 

Egyházak által 

biztosított tanár, 

jelentkező tanulók 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek 

 

Év eleji 

egyeztetés után 

folyamatos 

Hittanórák tartása 

Szakmai szervezetekkel 

 

 

Gyermekjóléti szolgálat, 

Nevelési Tanácsadó, 

Családvédelmi Iroda 

Védőnői szolgálat 

Intézményvezető 

GYIV koordinátor 

Fejlesztőpedagógus 

Osztályfőnökök,  

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek 

 

Folyamatos 

 

Megbeszélések, 

esetkonferenciák, 

feljegyzések 
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Védőnő, iskolaorvos 

 Rendőrség Munkaközösség-

vezetők, 

Osztályfőnökök, 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek 

 

Folyamatos Előadások 

Magyar Vöröskereszt 

 

Pedagógusok, tanulók Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek 

 

Folyamatos Rendezvények száma, 

gyűjtési akciók eredménye 

Jövőnkért Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

 

M. Bodon Pál Zeneiskola 

Csoportvezető 

szaktanár 

 

 

Csoportvezető 

szaktanár 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek 

 

Folyamatos 2 képzőművészeti,  

2 dráma  csoport 

működése 

 

4 csoport indítása 

Civil szervezetekkel  Lakótelepi Gyermekekért 

Alapítvány (Pályázati 

lehetőségek, tanulmányi 

verseny támogatása, 

táboroztatási segély) 

 

A nevelőtestület 

minden tagja 

Intézményvezető Folyamatos  
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3. EMBERI ERŐFORRÁSOK 

FEJLESZTÉSE 

 

- szervezetfejlesztés 

 

 

 

 

 

Minőségbiztosítási 

folyamatok szabályozása 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógusok 

Alkalmazotti közösség 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők 

 

 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatásosság mérés 

Elégedettség mérés 

Audit eredményei 

 

 

 

Nevelőtestületi értekezletek: 

  Tanévnyitó 

  Félévi 

  Tanév végi 

Nevelőtestület Intézményvezető  

2016. aug. 30- 

2017. febr. 3. 

2017. jún. 23. 

Jelenléti ívek 

Jegyzőkönyvek 

 Nevelési értekezletek 

 

 

 

Pedagógusok 

 

 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

 

2016. nov.24. 

2017. ápr. 27. 

 

 

Jelenléti ívek 

Jegyzőkönyvek 

 

 

Tantestületi kirándulások, 

csapatépítő tréningek 

(tanítás nélküli munkanapok) 

Alkalmazotti közösség 

 

Szakszervezeti titkár 

 

2016. szept. 23. 

2017. máj. 26. 
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Továbbképzések 

 

 

 

Nevelőtestület Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek 

 

2016. okt. 26. 

2017. márc.30. 

 

 

 

- dolgozói 

szemléletformálás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógusfoglalkoztatás és 

előmeneteli rendszer 

326/2013 (VIII.30.) Korm. 

rendelet szerint 

Minden pedagógus Intézményvezető 2016.09.01-től 

folyamatos 

tájékoztatás 

Jegyzőkönyvek 

Nyilvántartó lapok 

Tanfelügyeleti szakmai 

ellenőrzések 

Érintett pedagógusok Intézményvezető folyamatos Jegyzőkönyvek 

Nyilvántartó lapok 

Minősítési eljárások 

lefolytatása 

Érintett pedagógusok Intézményvezető folyamatos Jegyzőkönyvek 

Nyilvántartó lapok 

Intézményi önértékelési 

rendszer kidolgozása és 

működtetése 

 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők 

Folyamatos 

 

 

 

 

Hatásosság mérés 

Elégedettség mérés 

Audit eredményei 

Pályázati adatlap 
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A munkaköri leírások 

aktualizálása 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

2016. 09. 10. Munkaköri leírások 

- dolgozók kiválasztása, 

betanulása 

 

 

Dolgozók felvételének és 

betanulásának  

szabályozása 

 

 

Érintett kollégák 

 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők 

Folyamatos 

 

Jegyzőkönyvek 

Eljárásrend 

 

 

Gyakornoki szabályzat 

alkalmazása 

2 pályakezdő, fiatal és új 

kolléga betanítása, helyi 

sajátosságokkal való 

megismertetése 

 

Érintett kollégák 

mentorok, 

gyakornokok 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők 

Folyamatos 

 

Jegyzőkönyvek 

Eljárásrend 

 

 

 

4. EGYÉB ERŐFORRÁSOK 

FEJLESZTÉSE 

 

- a gyermek környezet 

biztonságossá tétele 

 

 

Tűzvédelmi, munkavédelmi 

oktatás  

Épületbejárás  

 

 

 

Alkalmazotti közösség 

Tanulók 

 

 

 

 

Intézményvezető. 

 

 

 

 

2016. aug.30. 

2016. szept. 01. 

 

 

 

 

Dokumentumok 
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- karbantartási, felújítási 

munkák, eszközfejlesztés 

 

 

Tűzriadó Tanulói és alkalmazotti 

közösség 

Intézményvezető. 

 

 

2016.09. 05. Dokumentáció 

Épület bejárása, 

hiányosságok ismételt 

felmérése, javítása 

Minden dolgozó, 

iskola titkár 

Intézményvezető. 

 

 

2016. 09. 01-től 

havonta 

Bejárási jegyzőkönyvek, 

intézkedési tervek 

Karbantartás,  

felújítás tervezése. 

termek festése a nyáron,  

 

 

 

 

 

Intézményvezető. 

 

 

 

 

 

Feljegyzések, karbantartási 

füzet 

 

 

 

- belső ellenőrzés 

 

 

 

Leltározás, selejtezés 

 

 

 

 

Intézményvezető 

 

 

 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

 

Folyamatos 

 

 

 

 

Leltározási ütemterv 

 

 

 

 

 

- pályázatok 

 

 

Pályázatok figyelése 

Több pályázatban szeretnénk 

részt venni 

 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek  

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők  

Folyamatos 

 

 

 

Pályázatok száma 

Bizonylatok 

Elégedettségmérés 

eredményei 

 



 34 

 

 

 

 

Pályázatok felkutatása 

Intézkedési terv: 

Tornaterem bővítéséhez 

pályázni szeretnénk. 

Figyeljük tovább a pályázati 

lehetőségeket. 

DECATHLON pályázat 

Sportból a legtöbbet! 

Augusztusban nyertük el a 

6.230.000 Ft-ot a kültéri 

beton pálya 

korszerűsítésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jelenleg futó pályázatok, 

fenntarthatósági időszak:  

 

TÁMOP 3.1.7 

Referenciaintézmények 

felkészítése – 

fenntarthatósági állapotban 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek  

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők  

 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati elszámoló lap 

kitöltése 

Szakmai beszámolók 
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Kecskeméti Planetárium a 

TÁMOP-3.2.3/A-11 jelű Építő 

közösségek című pályázati 

konstrukciójára beadott 

pályázata támogatást 

nyertünk (konzorciumban a 

Planetáriummal)  

    

TÁMOP- 3.4.2./A/11-2  

Sajátos nevelési igényű  

gyerekek integrációja  

EGYMI-vel) 

TÁMOP – 3.1.6-11/4 

Módszertani Intézmények 

által nyújtott szolgáltatások  

 

fejlesztése és a szolgáltatást 

támogató eszközök 

beszerzése a sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók 

együttnevelésének 

támogatása érdekében 

    

 „Nyitott kapu 2.”  

(konzorciumban az Integrált  

Közoktatási Intézmény Juhar  
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utcai tagintézményével) – 

 Fenntarthatósági állapoban 

 

 

5.TÁMOP 3.1.3-10/2. 

Természettudományos labor 

pályázat – (együttműködési 

nyilatkozattal a Bányai Júlia 

Gimnáziummal) – 

folyamatos, életszerű 

kapcsolat 

    

 

 

6.TÁMOP-3.2.13-12/1 

Kulturális intézmények 

részvétele a tanórán kívüli 

nevelési feladatok 

ellátásában 

Együttműködési 

nyilatkozattal veszünk részt 

(Ifjúsági Otthonnal, 

Kecskeméti Táncegyüttessel) 

– fenntarthatósági 

állapotban 
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Továbbra is fenntartjuk 

kapcsolatainkat a 

társintézményekkel.  

    

Munkatervben rögzítjük a 

kecskeméti értékek 

tiszteletét. Városunk 

kulturális adottságaival való 

megismerkedés - tanórákon, 

napköziben. 

 

    

 

5. A NEVELÉS, OKTATÁS 

MINŐSÉGÉNEK 

BIZTOSÍTÁSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilvántartások vezetése 

Dokumentumok 

törvényessége 

 

 

Intézményvezető, 

iskolatitkár 

 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek 

 

Folyamatos 

 

 

 

Nyilvántartás, 

Dokumentumok 

 

 

 

A Városi Támogatási 

Program keretében pályázat: 

 

A 25. Varjú Lajos Országos 

Természettudományi 

Emlékverseny megrendezése 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők  

 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők  

 

 

Folyamatos 

 

 

2017. márc. 21. 

 

 

Pályázati elszámoló lap 

kitöltése 

Szakmai beszámolók 
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Arany János Regionális 

Matematikaverseny 

megrendezése 

 

Ünnepélyes 

eredményhirdetések  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. márc. 21. 

 

 

 

2017. máj. 3.  

2017. máj. 16. 

 

 

 

 

 

5.1 A Pedagógiai 

Programban leírt 

intézményi célok 

megvalósítása 

 

 

 

 

 

 

Munkaterv elkészítése  

 

Munkaközösségi tervek 

elkészítése 

 

A helyi tantervek figyelembe 

vételével a tanmenetek 

elkészítése 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők  

 

 

 

 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők  

 

 

 

 

2016. szept. 15. 

 

2016. szept. 13. 

 

 

2016. szept.15. 

 

 

 

Csoport és 

osztálydokumentáció 

Tanmenetek, 

óralátogatások 

Nevelési területek, 

képességek, kimenet és 

kompetenciamérések 

eredményei 

Jegyzőkönyvek, 

beszámolók 
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- nevelési tevékenység 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kompetencia elvű oktatás 

fejlesztése, a felzárkóztató 

Külső szakemberek bevonása 

a viselkedés szabályainak 

megismertetésére 

Vendég előadók 

Osztályfőnöki órák 

Tréning 

 

 

Intézményvezető Folyamatos Mérési eredmények 

Csoport és 

osztálydokumentáció 

Tanmenetek, 

óralátogatások 

Európai Mobilitási Hét 

(közlekedésbiztonsági  és 

bűnmegelőzési 

foglalkozások) 

Osztályfőnökök Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők  

 

2016. szept. 20., 

22. 

Elégedettségmérés 

A pénzügyi tudatosság és 

gazdálkodás témahéten 

foglalkozások 

Osztályfőnökök Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők  

 

2017. márc.6-

10. 

Elégedettségmérés 

Kompetencia elvű oktatás 

folytatása 

Differenciált tanórán kívüli 

foglalkozások, szakkörök 

Versenyeztetés 

Digitális tananyagok 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők  

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők  

 

Folyamatos 

 

 

 

 

Mérési eredmények 

Versenyek eredményei 

Szakköri füzetek 

Jegyzőkönyvek 
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oktatás támogatása 

 

 

 

 

 

- anyanyelvi oktatás 

fejlesztése 

 

 

 

 

- Szakkörök működtetése 

 

 

 

 

 

 

használata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenciálás alkalmazása 

Szakkörök működtetése 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők  

Szaktanárok 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők  

 

Folyamatos 

 

 

 

Mérési eredmények 

Versenyek eredményei 

Szakköri füzetek 

Jegyzőkönyvek 

 

Szakkörök működtetése 

(sakk, néptánc, 

képzőművészet, énekkar, 

furulya, dráma, 

természetismeret, 

számítástechnika, 

matematika, fizika, kémia, 

biológia, földrajz) 

Folytatjuk a szentesi 

művészeti iskolával a 

kapcsolatot (képzőművészet 

és dráma csoportok) 

Tehetséggondozó műhelyek 

 

Nevelőtestület 

Szakkört vezető 

pedagógusok 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők  

 

Folyamatos 

 

 

 

Mérési eredmények 

Versenyek eredményei 

Szakköri füzetek 

Jegyzőkönyvek 
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-Felzárkóztatás 

 

 

 

 

- Tehetséggondozás 

Differenciálás, kooperatív 

technikák alkalmazása, 

felzárkóztató órák, egyéni 

fejlesztési tervek  

Nevelőtestület 

Fejlesztőpedagógus 

 

 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők  

Folyamatos 

 

 

 

 

Mérési eredmények 

Egyéni fejlesztési tervek 

vezetése 

 

 

Tehetségazonosítás 

 

Együttműködés a Városi 

Tehetségsegítő Tanáccsal 

 

Kapcsolattartás a Geniusz 

programirodával 

(MATEHETSZ) 

 

Szakkörök, tehetséggondozó 

műhelyek működtetése 

Európai tehetségpontként, 

Akkreditált kiváló 

tehetségpontként 

tehetségnap szervezése 

 

Eseményterv szerint – 

tanulmányi és 

Nevelőtestület 

 

 

Intézményvezető,  

intézményvezető-

helyettesek, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. márc. 21. 

 

Elégedettségmérés 

Verseny eredmények 

Jelenléti ívek 

Kommunikáció 

Média megjelenés 
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sportversenyek 

 

5.2 Célirányos 

gyermekvédelem 

 

 

 

 

 

 

HH, HHH és SNI-s gyerekek 

fejlesztése 

(fejlesztőpedagógus) 

Együttműködési 

nyilatkozattal veszünk részt 

az EGYMI pályázatában, SNI 

és mozgásszervi beteg 

tanulóink számára 

eszközöket kapunk (A 

pályázat fenntarthatósága) 

Fejlesztőpedagógus 

Szaktanárok, tanítók  

 

 

 

Intézményvezető, 

Intézményvezető-

helyettesek 

Fejlesztőpedagógus 

 

 

 

Folyamatos Csoport- és 

osztálydokumentáció, 

Jegyzőkönyvek, 

beszámolók 

Gyermekvédelmi feladatok 

teljesülése (osztályfőnökök, 

GYIV koordinátor) 

Gyermekvédelmi  

koordinátor 

pedagógus 

Osztályfőnökök 

Intézményvezető, 

Intézményvezető-

helyettesek 

 

 

 

Folyamatos Csoport- és 

osztálydokumentáció 

Esélyegyenlőségi terv 

megvalósítása 

 

 

Nevelőtestület 

 

 

 

Intézményvezető, 

Intézményvezető-

helyettesek 

Folyamatos  
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5.3 Felzárkóztatás, 

hátránykompenzáció 

 

 

 

- egészségnevelés 

feltételeinek biztosítása, 

testedzés, táplálkozás, 

életmód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a környezeti nevelést 

Integrált oktatás  

Egyéni fejlesztő 

foglalkozások 

Szakkörök, 

tehetséggondozás 

 

 

Munkaközösség-

vezetők 

Nevelőtestület,  

Érintett kollégák 

 

 

Munkaközösség-

vezetők 

Nevelőtestület,  

 

 

Folyamatos 

 

 

 

 

Tankönyvek, szakkönyvek, 

folyóiratok 

Fejlesztési tervek 

Szakköri naplók 

 

Hagyományok ápolása 

Mindennapos testnevelés és 

testedzés megvalósítása 

 

 

Érintett kollégák 

Nevelőtestület 

 

 

 

Intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők 

Folyamatos 

 

 

 

 

Előadások 

Ismertetők 

Értekezletek 

Eszközök biztosítása 

Mérési eredmények 

Egészségmegőrző projektnap  Nevelőtestület Intézményvezető, 

Intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők 

2016.11.18. Előadások 

Ismertetők 

Elégedettségmérés 

Jelenléti ívek 

 

Egészséges büfé Működtető Intézményvezető folyamatos Elégedettségmérés 
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segítő munkaformák 

kialakítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szelektív hulladékgyűjtés Nevelőtestület Intézményvezető-

helyettesek,, DÖK 

vezetők 

 

Folyamatos 

 

Környezetvédelmi 

programok 

Kézműves foglalkozás 

ÖKO tippek családoknak  

Madárbarát lakókörnyezet 

Kerti eszközök beszerzése 

Komposztáló elhelyezése  

Őszi puccparádé - 

virágültetés 

DÖK DÖK vezetők 2016. szept. 13 Virágos udvar 

Papírgyűjtés DÖK DÖK vezetők 2016. szept. 14-

15. 

 

A globális célok megismerése 

a  világ legnagyobb tanóráján 

Érintett pedagógusok Munkaközösség-

vezetők 

2016. szept. 19., 

21. 

Hatásvisszamérés 

 

Iskolai dekoráció Nevelőtestület Munkaközösség-

vezetők 

folyamatos  

A CSEMETE Természet-és 

Környezetvédelmi Egyesület 

előadásai 

Természettudományo

kat tanítók 

Munkaközösség-

vezetők 

2016 

októberében 

Elégedettségi kérdőív 

Foglalkozások a 

fenntarthatóság-

környezettudatossági 

témahéten 

Természettudományo

kat tanítók 

Munkaközösség-

vezetők 

2017. ápr.24-28. Elégedettségi kérdőív 
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- hatékony idegen nyelv 

oktatása, az informatika 

oktatás fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idegen nyelvet heti 5 

órában csoportbontásban 

tanítjuk az 5. osztálytól az 

emelt szintű csoportoknál  

Idegen nyelv szakos  

szaktanárok 

 

 

 

 

 

Intézményvezető, 

Intézményvezető-

helyettesek 

 

 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

Hatásvisszamérés 

 

 

 

 

 

 

 

Az alsó tagozatos 

osztályokban  is tanítunk 

angol vagy német nyelvet 

csoportbontásban 

 

Az informatika 

szaktantermek folyamatos 

fejlesztése 

 

Intézményvezető, 

Intézményvezető-

helyettesek 

Rendszergazda 

 

 

Intézményvezető, 

Intézményvezető-

helyettesek 

Rendszergazda 

 

 

Folyamatos 

 

Sikeres pályázatok, leltári 

ívek 

Foglalkozások a digitális 

témahéten 

Nevelőtestület Intézményvezető-

helyettesek 

 

2017. ápr. 3-7. Elégedettségi kérdőív 

Minden osztályhoz szóló 

napközis csoport biztosítása 

Felső tagozatos tanulóknak 

tanulószoba működtetése 

Napközis nevelők 

Tanárok 

Intézményvezető, 

Intézményvezető-

helyettesek 

Folyamatos Hatásvisszamérés 
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- egész napos nevelés 

szakszerű, színvonalas 

biztosítása 

 

 

Kecskeméti kulturális 

intézmények látogatása 

(Ciróka Bábszínház, Katona 

József Színház, Kulturális és 

Konferencia Központ, Ifjúsági 

Otthon, Megyei és városrészi 

könyvtár, Planetárium) 

 

Osztályfőnökök, 

tanítók, szaktanárok 

 

Munkaközösség 

vezetők 

Folyamatos Tanmenetek 

Szabadidős tervek 

Foglalkozási tervek 

Osztálynaplók, 

csoportnaplók 

Az iskolai könyvtár 

fejlesztése 

Könyvtáros Intézményvezető-

helyettesek, 

Könyvtáros 

Folyamatos Könyvtári napló 

6. MÉRÉSI, ELEMZÉSI, 

JAVÍTÁSI FOLYAMATOK 

FEJLESZTÉSE 

 

6.1. Mérési-, értékelési 

rendszer működtetése 

 

 

 

 

 

DIFER mérés az első 

évfolyamon 

 

 

 

 

Elsős tanítók, 

fejlesztőpedagógus 

 

 

 

 

Intézményvezető 

 

 

 

 

2016. okt.15. 

  

  

  

  

 Mérési eredmények, 
fejlődési mutatók 

Országos 

kompetenciamérés: olvasás 

és szövegértés, matematikai 

alapképességek, 

Nevelőtestület, 

kiemelten a 6., 8. 

évfolyamokon tanítók 

Intézményvezető, 

Intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

2017. máj. 24. Mérési eredmények 
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a 6. és a 8. évfolyamon vezetők 

Idegen nyelvi mérés a 6. és a 

8. évfolyamon 

Szaktanárok Intézményvezető, 

Intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők 

2017. máj. 17. Mérési eredmények 

Tanulók fizikai állapotának 

és edzettségének vizsgálata, 

NETFIT mérés 

Testnevelést tanító 

pedagógusok 

Intézményvezető, 

Intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők 

2017. jan 11-

jún.1. 

100 %-os részvétel 

Mérési eredmények 

dokumentációja 

Intézkedési terv készítése az 

előző évi kompetenciamérés 

eredményeinek tükrében 

Munkaközösség 

vezetők, mérési-

értékelési szakmai 

vezetők 

Intézményvezető, 

Intézményvezető-

helyettesek, 

2016.09. 01-től 

a tanév végéig 

folyamatosan 

Elkészült intézkedési terv 

  

 Tantárgyi mérések 

 

Tanítók, szaktanárok Intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezetők 

2016. szept.-

2017. jan., 

május 

Mérési eredmények 
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6.2. Az ágazatokban 
egységes 
dokumentáció megléte 
és alkalmazása 

 

 

 

Gyerekek, tanulók 

csoportok, osztályok 

mérésének, fejlődésének, 

teljesítményének nyomon 

követése 

 

 

 

Fejlesztő pedagógus  

Érintett kollegák 

osztályfőnökök 

 

 

 

 

Intézményvezető 

Intézményvezető-

helyettesek,  

Munkaközösség-

vezetők 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

Mérőlapok 

Statisztikai feldolgozás 

 

 

 

 

 

Órarend 

Tantárgyfelosztás 

Foglalkozási naplók 

Osztálynaplók - MOZA 

elektronikus napló 

használata 

Anyakönyvi törzslapok 

Bizonyítványok pontos, 

törvényszerű egységes 

vezetése 

 

 

Intézményvezető 

Munkaközösség-

vezetők 

Nevelőtestület 

Fejlesztő pedagógus  

Érintett kollégák 

 

 

 

Intézményvezető 

 

 

Folyamatos 

 

 

Statisztikai táblázatok 

Órarend 

Tantárgyfelosztás 

Foglalkozási naplók 

Anyakönyvi törzslapok 

Bizonyítványok 

Jegyzőkönyv 

Kérdőív 
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6.3. Belső audit 

 

 

 

 

 

 

Minőségbiztosítási mérések 

(szülői, tanulói, dolgozói) 

 

Munkavédelem, tűzvédelem 

auditálása 

 

Diagnosztikus mérések 

Vezetői munkaterv 

auditálása 

Új dolgozók auditálása 

 

Intézményvezető 

 

 

Munkavédelmi felelős, 

Intézményvezető 

 

 

Intézményvezető 

Auditor, mentor, 

kolléga 

 

Intézményvezető 

 

 

Intézményvezető 

 

 

 

Intézményvezető 

 

 

Folyamatos 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

Folyamatos 

 

 

Kérdőívek 

Mérőlapok 

 

Auditori megbízás 

Audit kérdéslista 

 

 

Kérdőívek 

Mérőlapok 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok: 

   2016. szept. 23. Tantestületi kirándulás – Csapatépítő tréning  

2017. febr. 6.  Intézeti napok programsorozatának előkészítése 

   2017. febr. 28.  Diáknap 

   2017. ápr. 19.   Tavaszi továbbképzés 

   2017. máj. 26.  Tantestületi kirándulás – Csapatépítő tréning 
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A tanítás nélküli munkanapokon a szülő igénye esetén az iskola ellátja a gyermekek felügyeletét. 

 

A vezetői munkatervhez kapcsolódik az eseményterv, a tanév rendje (lebontva 182 napra), és az ÖKOISKOLA munkaterv. 

A vezetői munkatervet, az eseménytervet valamint az ÖKOISKOLAI munkatervet a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten  

2016.08.30-án kézfeltartással, egyhangúlag elfogadta. Véleményezte a DÖK, a szülői szervezet és az intézményi tanács. 

 

Kecskemét, 2016. szeptember 1. 

 

 

 

Lovrity Sándorné                                                                            

intézményvezető 
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Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola   

Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája  

  

  

Vezetői munkaterv  

  

2016/2017. tanév  
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                                                                                                                                                                                                        Mészáros Katalin  

tagintézmény-vezető  

A 2016/2017. tanév működési feltételei  

  
 1.  Személyi feltételek  

  

Pedagógus létszám: 46 fő Új kollégák: Csorba Edina 1.c, Ivaskóné Mokos Anita 3.b, Tamás Ivett 3.a (gyakornok), Újszásziné Kádár Eszter magyar nyelv és 

irodalom (75% -os részmunkaidő), Csóti Melinda matematika szakos tanár, Balogh Gábor tanulószoba (50%)  

  

Óraadók: Palincsárné Farkas Szilvia 6.a matematika  

                Virág Barnabás ének 5-6. évfolyam  

                Báriné Bodnár Erika tanulószoba (10 óra)                 Novák László 

tanulószoba (4 óra)  

                Valkai Dávid ének 2 óra/hét kórusvezetés  

 Tagintézmény - vezető:     Mészáros Katalin  

 Tagintézményvezető- helyettes:   Boldog Andrea  

 Munkaközösség – vezetők:     Molnár Anikó – alsó tagozat 1-2. évfolyam  

                                                                 Gódor Andrea - alsó tagozat 3-4. évfolyam  

                                                    Terecskei Emőke - osztályfőnöki  

                                                                 Bendéné Kiss Edit - felső tagozat szakmai  

 

                                                                Adamik Zoltán - intézményi sport   
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 Fejlesztőpedagógus:       Nagyné Breczó Zsuzsanna  

A pedagógiai munkát segítők:     

                  Könyvtáros:        Papp Klára  

 Védőnő:         Beke Gáborné   

Diákönkormányzat vezetői:    Novák Anikó és Túri Nikolett  

Pszichológus:                                                  Bognár Boglárka (10 óra/hét)  

 Szakszervezeti képviselő:    Nagyné Breczó Zsuzsanna  

  

 Vöröskeresztes képviselő:    Lantosné Novák Krisztina, Kullai Leventéné  

Közalkalmazotti tanács vezető:                          Terecskei Emőke  

Közalkalmazotti tanács tag:                                 választás alatt  

 Pedagógiai asszisztens:     Hegedűs Tibor, Haszur Edina, Szamler László  

 Iskolatitkár:             Hatvani Anikó  

 Rendszergazda:             Kárpáti Péter  

A működés feltételeinek javítását támogatja a Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány és a Kecskeméti Lánchíd Diák Sport Egyesület.  

  

  

 2.  A tanév szervezeti keretei  

  

- 22 tanulócsoport, melyből 10 felső és 12 alsó tagozatos  

- 8 köznevelési típusú sportiskolai osztály (1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a)  

- 1-8. évfolyamon egész napos oktatás,   

- 1-2. évfolyam kéttanítós rendszer  

- 6 napközis csoport (3-4. évfolyamon)  

- 3 tanulószobai csoport (felső tagozaton)  

 Tanulólétszám: 497 fő      
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Osztálylétszámok: 18 (6.a) – 28 (4.b) főig  

SNI: 48 fő  

BTMN: 51 fő  

CÉLOK  FELADAT  
HUMÁN 

ERŐFORRÁS  
FELELŐS  HATÁRIDŐ  INDIKÁTOR  

1.  INTÉZMÉNY 

VEZETÉS   

  

Jogszerűség biztosítása 

Aktuális törvényi 

változások követése, 

érvényesítése  

  

  

  

  

• A nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény és 

módosításai  

• 326/2013 (VIII.30.) 
Korm.rendelet  
Pedagógus előmeneteli 
rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992 évi XXXIII.tv. 
köznevelési intézményekben 
történő  

végrehajtásáról, 

módosításokkal 20/2012.(VIII. 

31.) EMMI rendelet és 

módosításai   A nemzeti 

köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII.  

28.) Korm. rendelet  

  12/2016. (VI.27.)  

EMMI rendelete a  

  

  

  

Minden pedagógus  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

Tagintézmény-vezető  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Folyamatos  

Pedagógusok  

tájékoztatása a 
tanévnyitó 
értekezleten 
2016.08.30.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bizonylatok  

Jegyzőkönyvek  

Statisztika Beiskolázási 

terv  

Módosított tanügyi 
dokumentumok  

(Moza napló, anyakönyv, 

fejlesztő napló)  
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 2016/2017. tanév rendjéről  

Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Oktatásért  
felelős  

Államtitkárságának tanévkezdést 

támogató szakmai anyaga a 

2016/2017. tanévre  

 134/2016. (VI.) Korm. rendelet 
a Klebelsberg  

Központról  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tagintézményvezető 

iskolatitkár  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

Tagintézmény- vezet  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Folyamatos  

 

Szakszerűség 

biztosítása  
  

• PP működtetése, 
kerettantervek bevezetése 
felmenő rendszerben   

• 110/2012 (IV.4.) NAT  

• 51/2012 (XII.21.) EMMI 
rendelet  

• Kerettantervek helyi 

alkalmazásának kiszélesítése  

Tagintézmény- 

vezető, helyettes 

munkaközösség 

vezetők  

Tagintézményvezető  

Munkaközösségvezetők  

Folyamatos  

2016. 09. 01.  

  

  

  

  

  

  

2016.09.20.  

Tanügyi dokumentumok  

  

  

  

  

  

  

  

Tanmenetek  

• PP megvalósítása Tanulj 
sportosan!  

működtetése  

• EGYMI-vel közös  pályázati 

program  fenntartása, 

kéttanítós modell, tanulók  

Testnevelő tanárok, 

Osztályfőnökök  

Tagintézményvezető  

  

2016. 

szeptember 01. 

folyamatosan  

Módosított PP  

Testnevelés tanmenetek  

(1-4-ig), óralátogatási 
dokumentumok  
Egyéni fejlesztési tervek, 

nyomon követés 

dokumentumai  
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  nyomonkövetése       

  Tanmenetek,  

osztályfejlesztési tervek, 

szabadidős tematikák, éves 

tervek elkészítése, 

működtetése  

Munkaközösség 

vezetők, pedagógusok  

Munkaközösségvezetők  2016.09.20. 

folyamatosan  

Óralátogatások 

jegyzőkönyvei, tanulói 

értékelőlapok  

Tanügyi dokumentumok, 

ellenőrzési jegyzőkönyvek, 

feljegyzések  

  Tartós tankönyv 

14.évfolyamokon  

2001. évi XXXVII.  

tv. 28.§ (1) f)  

Tankönyvfelelős, 

könyvtáros  

Tagintézményvezető  2016.09.15.  Könyvtári nyilvántartás  

  Egész napos iskola  Minden pedagógus  Tagintézményvezető   2016.09. 01. 

folyamatosan  

Osztálynaplók, 

tanulószoba, napközis 

naplók  

  Erkölcstan/Hit és erkölcstan 

oktatás bevezetése 4.8. évf.  

A tantárgyat oktató 

pedagógusok, 

hitoktatók  

Tagintézményvezető és 

helyettes  

  

2016.09. 01. 

folyamatosan  

Osztálynaplók, 

tanmenetek  

Hatékony, eredményes 

működés  
  Tagintézmény éves  

munkatervének  

elkészítése, munkaközösségi 

munkatervek  

Tagintézmény- 

vezető, helyettes 

munkaközösségvezetők, 

fejlesztőpedagógus, 

védőnő, DÖK vezető  

Tagintézményvezető és 

helyettes  

  

  

  

  

  

  

  

  

2016. 09. 01. – 
2016. 09. 15.  
  

  

  

  

Munkatervek  

Jegyzőkönyv  

Statisztikák  
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  Tantárgyfelosztás, 
órarendek, óraháló  

elkészítése  

Tagintézmény- 

vezető, helyettes  

Tagintézményvezető 

és helyettes  

2016. 09. 01.  Dokumentumok  

 Statisztikai adatlapok 

kitöltése  

Minden pedagógus  Tagintézményvezető 

helyettes  

2016.09.05. 

2016.10.01. 

folyamatos  

Statisztikák  

 Statisztikák 

karbantartása  

Minden pedagógus  Tagintézményvezető 

helyettes  

Folyamatos  

  

Statisztikák  

  

Belső ellenőrzés   Éves munkaterv  

melléklete szerint  

Megfelelő terület 

felelőse  

Tagintézményvezető  Aktuális 

időpontban  

Ellenőrzési  

jegyzőkönyvek  

  

Vezetői ellenőrzés   Óralátogatások az 

elkészült éves 

beosztású 

óralátogatási alapján  

  

  

Tagintézményvezető és 

helyettes 

munkaközösségvezetők  

  

Tagintézményvezető  Folyamatos  Óralátogatási jegyzőkönyvek, 
értékelő lapok  
  

2. AZ EGYÜTT-  
MŰKÖDÉSI  

KULTÚRA  

FEJLESZTÉSE   

Tagintézményen 

belül  

  

  

  

  

 Vezetői értekezlet  

  

  

Tagintézményvezető és 
helyettes  

Munkaközösségvezetők, 
DÖK vezető,  
Szakszervezet,  

KAT képviselő  

  

  

  

Tagintézményvezető  

  

  

Minden hónap 

első hétfője  

  

  

  

Emlékeztetők  

Intézkedési tervek  
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   Munkaközösségi 

foglalkozások  

Minden pedagógus  Munkaközösségvezetők  Minden hónap  

2. hétfője  

  

Emlékeztetők,  

Intézkedési tervek  

 Osztálytanári 

értekezletek  

Az adott osztály 

tanárai  

Osztályfőnöki  

munkaközösség  

vezető   

Minden hónap 

utolsó hétfője  

  

Emlékeztetők  

 Ünnepélyek, 

megemlékezések, 

rendezvényeken való 

részvétel:  

- tanévnyitó  

  

- tanévzáró  

  

- bankett  

- ballagás  

- nemzeti ünnepek  

Teljes iskolai 

közösség  

Média tanár  

DÖK vezető  

  

  

1. osztályos tanítók  

  

2. osztályos tanítók  

  

7-8. osztályfőnökök  

  

  

  

  

  

2016.08.31.  

  

2017. 06. 19.  

  

2017. 06.15.  

2017. 06.17. 
2016. 10. 6., 23.   
2017. 06. 04.  

2017. 03. 15.  

Elkészült iskolarádiós műsorok  

Műsorok, ünnepélyek  

megvalósulása  

  

 DÖK működtetése 

munkaterv szerint  

Teljes iskolai 

közösség  

DÖK vezetők  

  

Folyamatos  Programok 90%-os megvalósulása 

dokumentáltan  

  
  

Szülőkkel  

  

 Szülői értekezletek, 

iskolai SZMK értekezlet  

Osztályfőnökök, 

szaktanárok  

Osztályfőnöki 

munkaközösség- 

vezető  

2016. 09. 5-67.  

2017. 02. 7-8.  

2017. 05. 9-10.  

  

Jegyzőkönyv, feljegyzések  
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   Fogadóórák  Osztályfőnökök, 

szaktanárok  

Osztályfőnöki 

munkaközösség- 

vezető  

2016. 10. 1819.  

2016. 11. 2930.  

2017. 04.4-5 .  

  

Jegyzőkönyvek, feljegyzések  

  Lánchíd-nap  Alkalmazotti 

közösség  

DÖK vezetők  2016. 06. 15.  

  

Programok megvalósulása  

  Szülők tájékoztatása az 

erőforrások 

felhasználásáról, 

eszközbeszerzésről, 

pályázatok 

eredményeiről  

Iskolai SZMK-s szülők  Tagintézményvezető  2016.09.19.  

2017.02.06.  

  

Jegyzőkönyvek  

  Az őszi bemutatkozó 

projekt „Mihaszna, mi 

haszna?”  

3-4. évfolyamos 

tanítók  

Alsós 

munkaközösség- 

vezetők  

2016. 11. 1415.  
  

Szülői részvétel 80% feletti mutató  

  

  

Karácsonyi projekt  

Barátunk a természet  

1-2. évfolyamon 

tanítók  

Alsós 

munkaközösség- 

vezetők  

2016. 12. 12. 

2016. 11.09.  

Szülői részvétel 80% feletti mutató  

  Szülői fórumok évente 

3 foglalkozás  

osztályfőnökök  tagintézményvezető 

osztályfőnöki 

munkaközösség 

vezető  

2016.09.28.  

2016.10.26.  

2017.03.22.  

Jelenléti ívek, osztályonként 2 fő 

részvételével  
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Társintézményekkel    Kapcsolattartás 

középiskolákkal, 8. 

osztályos beiskolázás  

8. osztályfőnökök  

  

  

Tagintézményvezető 

és helyettes  

Folyamatos  Továbbtanulási mutatók, 100%-os 

beiskolázás  

  

  

  

Kapcsolattartás az 

óvodákkal  

Együttműködési 
megállapodás a  
Lánchíd Utcai 

Óvodával „Mozdulj 

ovis” verseny   

Alsós tanítók  Alsós munkaközösség 

vezetők  

2016.10.01-től 

folyamatos  

Beiskolázott gyermekek száma  

Kiállítás megnyitó  

Díjátadó  

  Köznevelési típusú 

sport osztály 

meghirdetése 

óvodákban, városi 

beiskolázás  

Elsős tanítók 

Testnevelő tanárok, 

leendő elsős tanítók  

Tagintézmény- 

vezető, helyettes  

  

2017.02.13., 20., 

27.  

Beiskolázási mutatók Képességmérés 
mutatói,  
statisztikák, megjelentek száma  

  

  

Társadalmi 

szervezetekkel  
  DSE  Nevelőtestület  Tagintézményvezető  Folyamatos  Sportfoglalkozások órarend szerint  

  LUI Alapítvány  Nevelőtestület  Tagintézményvezető  Folyamatos  

  

Szervezett akciók, megbeszélések  

  Széchenyivárosi 

részönkormányzat  

Nevelőtestület  Tagintézményvezető  Folyamatos  

  

Szervezett akciók, megbeszélések  

  Gondoskodásból jeles 

szociális szövetkezet  

Nevelőtestület  Tagintézményvezető  Folyamatos  

  

Szervezett akciók, megbeszélések  

  Különböző felekezetű 

egyházak  

Egyházak által 

biztosított tanár, 

jelentkező tanulók  

Tagintézményvezető-

helyettes  

Év eleji 

egyeztetés után 

folyamatos  

Hittanórák tartása  
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Szakmai 

szervezetekkel  
  Szakszolgálatok  Minden tanító, tanár  Fejlesztő pedagógus  Folyamatos  Szakértői vélemények, egyéni 

fejlesztési tervek, statisztikák  

  Nevelési Tanácsadó  Tagintézmény  Intézményegységvezető 

és helyettes  

Folyamatos  Szakértői vélemények, egyéni 

fejlesztési tervek, statisztikák  

  Rendőrség  Osztályfőnöki 

munkaközösségvezető  

Tagintézményvezető és 

helyettes  

Folyamatos  Eseti igénybevétel egyéni 

esetmegbeszélés, rendkívüli szülői 

értekezlet, osztályfőnöki órák  

  
  

Magyar Vöröskereszt  Pedagógusok, tanulók  Iskolai elnök  Folyamatos  1 versenyen való részvétel, 1 
véradás, 2  
alkalommal adomány gyűjtés, 20 fő 

tagsági belépő  

  

  

Nyitnikék nyugdíjas klub  Minden pedagógus  

  

Tagintézményvezető 

helyettes  

Folyamatos  5 közös találkozó a tanév során  

  

  

  

Szentesi Jövőnkért  

Alapfokú  

Művészetoktatási 

Intézmény M. 

Bodon Pál 

zeneiskola  

Csoportvezető  

szaktanár  

  

  

Csoportvezető  

szaktanár  

  

Tagintézményvezető 

helyettes  

  

  

Tagintézményvezető 

helyettes  

Folyamatos  

  

  

  

Folyamatos  

2 képzőművészeti, 1  

dráma csoport működése  

  

2 szolfézs csoport, hegedű és fuvola 

tanszak beindítása (min. 10 fő)  
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3. EMBERI  

ERŐFORRÁSOK  

FEJLESZTÉSE  

  

 Szervezetfejlesz- 

tés  

  

 Továbbképzések  

  

  

     

  

  

  

Minden pedagógus  

  

  

  

  

  

  

Tagintézmény- 

vezető és helyettes, 

munkaközösség 

vezetők  

  

  

  

Folyamatos  

2017.márc.30.  

  

  

  

  

  

  

Tanúsítványok, jelenléti ívek  

 Nevelőtestületi 

értekezletek  

Pedagógusok  

  

Tagintézményvezető  Minden hónap 
első hétfő 14:00    
(du-sok: 11:00)  

  

Jegyzőkönyvek  

Jelenléti ívek  

 Belső tudásátadás  Érintett tanárok  Tagintézményvezető   2016. október- 

2017. május  

Jelenléti ívek Jegyzőkönyvek  

 Dolgozói  

szemléletformálás  

 Pedagógus  

foglalkoztatás és 
előmeneteli rendszer 
326/2013 (VIII.30.) 
Korm.rendelet  
szerint  

Minden pedagógus  Tagintézményvezető  2016.09.01-től 

folyamatos 

tájékoztatás  

Jegyzőkönyvek  

Nyilvántartó lapok  

 Minősítési eljárások 

lefolytatása  

Érintett  

pedagógusok  

Tagintézményvezető  Folyamatos  Jegyzőkönyvek  

Nyilvántartó lapok  

 Tanfelügyeleti szakmai 

ellenőrzések  

Érintett  

pedagógusok  

Tagintézményvezető  Folyamatos  Jegyzőkönyvek  

Nyilvántartó lapok  
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 • Intézményi  

önértékelési rendszer 

kidolgozása és 

működtetése  

• Intézményi  

önértékelési csoport 

létrehozása  

Intézményi 

önértékelési csoport  

Tagintézményvezető  Folyamatos  Jegyzőkönyvek  

Nyilvántartó lapok  

 Új munkaköri  

leírások elkészítése  

Minden pedagógus  Tagintézményvezető  2016. 09. 10.  Munkaköri leírások  

 Dolgozók  

tájékoztatása az 

erőforrások 
felhasználásáról, 
eszközbeszerzésről, 

pályázatok  

eredményeiről  

  

Minden pedagógus, 

új dolgozók  

Tagintézményvezető  Nevelési 

értekezletek 

2016. 08. 30.  

2016.12.8.  

2017. 02.06. 
2017.04.25.  
2017. 06.22.  

Jegyzőkönyvek  

 Dolgozók 

betanulása  

  

• Minősítő vizsgára 

felkészítés, új dolgozók 

betanulása  

• Szaktanácsadói hálózat 

igénybe vétele  

1 fő mentortanító  Tagintézményvezető  Folyamatos  Dokumentumok, óralátogatás, 

jegyzőkönyv  

Mentor éves munkaterve  

4. EGYÉB 

ERŐFORRÁSOK 

FEJLESZTÉSE  

 Tűz- és balesetvédelem  Alkalmazotti 

közösség, tanulók  

Tagintézményvezető, 

osztályfőnökök  

2016. 08 . 30.- 

2017. 09. 01.  

Dokumentumok 100%- 

os megléte  
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  A gyermek 

környezet  

biztonságossá tétele  
  

 Tűzriadó  Tanulói és 

alkalmazotti közösség  

Tagintézményvezető  2016.09.09.  Dokumentáció  

 Épület bejárása, 

hiányosságok 

ismételt felmérése, 

javítása  

Minden dolgozó,  

iskola titkár  

Tagintézményvezető  2016. 09. 26 tól  

havonta  

Bejárási jegyzőkönyvek, intézkedési 

tervek  

  Pályázatok 

működtetése  
 MOB Köznevelési típusú 

sportiskolai osztályok 

működtetése  

Aktuális pályázati 

felelős, testnevelő 

tanárok, iskola titkár  

Tagintézményvezető  Folyamatos 

pályázati 

kiírások szerint  

Pályázatok szakmai megvalósulása, 

pontos pénzügyi elszámolása  

 VTP pályázatok 

működtetése, pályázati 

források kezelése  

- Éneklő Ifjúság - 

Webhely szerkesztő 

tehetség műhely  

- MOZGÓ-DIÁK 

verseny  

Munkaközösség- 

vezetők,  

szaktanárok  

  

Tagintézményvezető  Folyamatos  

  

  

  

2017.04.28.  

  

  

  

2017.04.19.  

Pályázat szakmai megvalósulása, 

pontos pénzügyi elszámolása  

 TÁMOP 3.1.4  

Mentoráló intézmény 

„Tanulj sportosan!” 

modell működtetése  

Érintett  

pedagógusok  

Tagintézményvezető  2016.09.14. 

2016.10.05. 

folyamatos  

Hospitálás, bemutató óra, 

műhelymunka tartása Pályázat 

szakmai megvalósulása, pontos 

pénzügyi elszámolása  
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   TÁMOP 4.1.2.B.2.- 

13/1-2013-0008 
METOR(H)ÁLÓ 2.0  
PROGRAM  

Nevelőtestület  Tagintézményvezető  2016.09.21. 

folyamatos  

Klub foglalkozás tartása 

Szervezetfejlesztési terv 

működtetése  

 Pályázat  szakmai  

megvalósulása  

 TÁMOP 3.4.2.  

Sajátos nevelésű igényű 

tanulók 

együttnevelésének 

támogatására (EGYMI-

vel közösen)  

Érintett tanítók 

fejlesztőpedagógus  

Tagintézményvezető  2016-2017.  

tanév  

Pályázat szakmai megvalósulása  

• A tanulók  

táboroztatása, erdei 

iskolákra kiírt 

pályázatok  

• Erzsébet táborok  

• Parádi tábor  

• Határtalanul  

Nevelőtestület  Tagintézményvez

ető helyettes  

2016. 09.2123.  
folyamatos  

Nyertes pályázatok megvalósulása  

   SZIMBA pályázat  Pedagógiai asszisztens  Tagintézményvezető  2016. október 15.  Nyertes pályázat megvalósulása  

5. NEVELÉS 

OKTATÁS 

MINŐSÉGÉNEK 

BIZTOSÍTÁSA   

PP-BEN LEÍRT  

CÉLOK MEGVALÓ- 

 Hagyományok ápolása  Nevelőtestület  Tagintézményvezető  Aktuális 

időpontban az 

eseményterv 

alapján  

Résztvevők létszáma  
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SULÁSA  

 Nevelési 

tevékenység  

fejlesztése  

  

 Külső szakemberek 

bevonása a 

fegyelmezett 

viselkedés 

szabályainak 

megismertetésére  

Vendég előadók  

Osztályfőnöki órák 

Tréning  

(Gyermekvédelem,  

iskolarendőr)  

  

  

Tagintézményvezető  Folyamatos  Mérési eredmények Csoport és  

osztálydokumentáció Tanmenetek, 

óralátogatások  

 Kompetencia elvű 

oktatás 

fejlesztése, a 

felzárkóztató 

oktatás  

támogatása  
  

 Kompetencia alapú 

oktatás folytatása  

Nevelőtestület  Tagintézményvezető 

és helyettese  

Folyamatos  

  

Tantárgyfelosztás  

Mérési eredmények  

Verseny eredmények  

Ellenőrzési jegyzőkönyvek, 

feljegyzések  

Óralátogatási jegyzőkönyvek  

 Differenciált tanórán 

kívüli foglalkozások  

 Szakkörök működtetése  

 Versenyeztetés  

 Digitális tananyagok 

használata  

  

 Anyanyelvi  

nevelés fejlesztése  

 Differenciálás 

alkalmazása  

Nevelőtestület  Tagintézményvezető 

és helyettes 

munkaközösség 

vezetők  

Folyamatos  Munkaterv,   

Óralátogatás,  Tanmenetek  

 Kooperatív technikák  

  

 Matematikai 

kompetenciák  

fejlesztése  

• Differenciálás 

alkalmazása  

• Kooperatív technikák  

Nevelőtestület  Tagintézményvezető 

és helyettes 

munkaközösség 

vezetők  

Folyamatos  Munkaterv,   

Óralátogatás,  Tanmenetek  
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  Tehetséggondozás a 

Gardneri 

intelligencia 

területek mentén  

  Akkreditált Kiváló  

Tehetségpont – 
Tehetségnap szakmai 
program sportnap  
  

Nevelőtestület  Tagintézményvezető 

és helyettes 

munkaközösség 

vezetők  

  Elégedettségmérés  

Versenyeredmények  

Jelenléti ívek  

Kommunikáció  

Média megjelenés  

Elkészült műsorok    

  

Prezentációs verseny 

meghirdetése a sport 

tehetségnap keretében  

Informatika tanár  2016. 10.  

  

-  

-  

-  

Hagyományos  

sportversenyek  Játék 

határok nélkül 

ovisoknak Tapsifüles  

terematlétika Lánchíd-

Darvas terematlétika  

Testnevelő tanárok  2016. nov. –  

2017. március   

  

2017.márc.  

2016.december  

  

2017. január  

  Tehetségazonosítás 

pszichológus 

segítségével, tanácsadás  

Iskolai pszichológus  Folyamatos  

  Iskolarádiós műsorok 

készítése, DUE  

tagság, rendezvényeken 

való részvétel  

szaktanár  Havonta  

  Együttműködés a  

Városi Tehetség  

Segítő Tanáccsal  

Tagintézményvezető  Folyamatos  
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    Kapcsolattartás a  

Geniusz programirodával  
MATEHETSZ   

Érintett  

pedagógusok  

   

  

Sakkpalota 

referencia 

intézményi cím 

megszerzésének 

előkészítése  

  

  

  

1-2. évfolyamon 

sakkpalota oktatás 

bevezetése Szakköri 

csoport működtetése 

Eszköztár bővítése  

Érintett  

pedagógusok  

Tagintézményvezető  Folyamatos  Csoportdokumentáció, bemutató 

foglalkozások (minimum 2 

alkalommal)  

  Okoskocka eszköz 

használatának 

bővítése  

  

  

  

Belső tudásátadás  

Tanítók felkészítése  

Fejlesztési tervek 

kidolgozása  

Alsó tagozatos 

pedagógusok  

Fejlesztő pedagógus  Folyamatos  Fejlesztési tervek  

  Úszás bevezetése, 

együttműködési 

megállapodás 

vízilabda 

sportágban a Hírös 

Sport  
Nonprofit Kft.-vel  

  

  

  

Szülők tájékoztatása  

Igényfelmérés Órarend 

szükséges változtatása  

testnevelők, 

osztályfőnökök  

Tagintézményvezető  

Sporttagozat-vezető  

Folyamatos  Együttműködés megvalósítása, 

dokumentumok  

  KUVIK doboz 

használatának  

fejlesztés  

  

  

  

  

Belső tudásátadás  

Tanítók felkészítése 

Fejlesztési tervek 

kidolgozása  

Bemutató órák tartása 

főiskolai hallgatóknak  

Alsó tagozatos 

pedagógusok  

Alsó tagozatos 

munkaközösség 

vezetők  

Folyamatos  Dokumentáció  

Jelenléti ívek  

Fejlesztési tervek  

Óratervek  

  Kecskemét Város 

Polgára Leszek  
  Kecskemét kulturális 

értékeinek 

megismertetése,  

Humán 

munkaközösség  

médiatanár  

Munkaközösség 

vezetők  

Folyamatos  Csoport és  

osztálydokumentáció Beszámolók  
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  múzeumlátogatások  technikatanár 

napközis nevelő  

  1-6. helyezés  

6. CÉLIRÁNYOS  

GYERMEKVÉDELEM  

  

  HH, HHH és SNI  

gyerekek fejlesztése  

Nevelőtestület, 

osztályfőnökök  

Osztályfőnöki 

munkaközösségvezet

ő  

Folyamatos  Csoport és  

osztálydokumentáció 

Jegyzőkönyvek, beszámoló  
  Hiányzások nyomon  

  követése       

  TEJIT működtetése, 

hátránykompenzáció  

Folyamatos  Osztálytanári értekezetek 

jegyzőkönyvei  

  Iskolai pszichológus 

tematikus előadása 

szülőknek és 

pedagógusoknak, 

pszichológiai tanácsadás 

bővítése  

Minden hónap 

harmadik 

csütörtök  

Jelenléti ívek  

80 %-os jelenlét  

Fotódokumentáció  

  Zsibpiac a közösségért  2016. október  Adománygyűjtés rászoruló 

gyerekeknek, családoknak  

  

  

  

Eset- és konferenciamegbeszélések 

dokumentumai, feljegyzések  

  

  

Gyermekvédelmi, 

fejlesztőpedagógusi 

feladatok teljesülése 

Gyermekvédelmi  

jelzőrendszer iskolai 

gyakorlatának kialakítása  

Folyamatos  

  Támogatások figyelemmel 

kísérése  

Szociális juttatások teljesülése  
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   Tankötelezettség 

teljesítésének 

figyelemmel 

kísérése  

   Csoport és  

osztálydokumentáció  

  

  Támogatási akciók 

szervezése  

Karácsony, 

DÖK - nap  

Szociális juttatások teljesülése  

7.  

FELZÁRKÓZTATÁS,  

HÁTRÁNYKOMPENZ

ÁCIÓ  

  

  

Integrált oktatás 

minden osztályban 

az IMIP intézkedési 

terve szerint  

Minden pedagógus  

  

  

  

  

Tagintézményvezető 

és helyettes  

  

  

Folyamatos  

  

  

  

Fejlesztő csomagok  

Tankönyvek  

Fejlesztési tervek Internet  

Fejlesztő csomagok  

Tankönyvek  

Fejlesztési tervek Internet  

Szakköri naplók  

  Egyéni fejlesztő 

foglalkozások, 

szakkörök  

 Egészségnevelés 

feltételeinek 

biztosítása, 

testedzés, 

táplálkozás,  

életmód  
  

  Mindennapos  

testedzés 

biztosítása  

Testnevelést tanító 

tanárok  

Minden pedagógus  

Tagintézményvezető 

és helyettes  

  

Folyamatos  Feljegyzések  

Elégedettségmérés  

Jelenléti ívek  

Előadások    

  

DSE együttműködés  Tagozatvezető  

  

Tagintézményvezető     

  Egészségnap   Osztályfőnökök  Osztályfőnök 

munkaközösség 

vezető  

2016.11.15.  

  

  

Egészséges büfé  Működtető  Tagintézményvezető 

és helyettes  

Folyamatos  

  Az iskola  

tisztaságának 

megőrzése DÖK 

együttműködésével  

DÖK  DÖK vezető  Folyamatos  
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 A 

környezeti 

nevelést 

segítő 

munkafor

mák  

kialakítása  

  Szelektív hulladékgyűjtés  DÖK   

Szaktanár  

Tagintézmény- 

vezető és helyettes, 

DÖK vezető  

  

Folyamatos  

  

Elégedettségmérés  

Karbantartási napló  

Verseny eredmények 
Környezetvédelmi programok  

Kézműves foglalkozás ÖKO tippek 

családoknak előadássorozat 

Madárbarát lakókörnyezet Kerti 

eszközök beszerzése  

Komposztáló elhelyezése ŐKO – 

iskola cím pályázatának elnyerése   

  Környezetvédelmi csoport  Szaktanár  

  

Munkaközösség 

vezetők  

Folyamatos  

  E-lomi (elektronikai és 

elektromos hulladék 

gyűjtése)  

DÖK  DÖK vezető  2016.nov.  

2017.március  

  Gyűjts szelektíven és 

sportosan! háztartási, 

használt étolaj gyűjtése  

DÖK  DÖK vezető  Folyamatos  

  Suli kerti edzőterek - 

intézmények közösségi 

tereinek zöldítése  

DÖK  DÖK vezető  Faültetés 
október,  
virágültetés 

május  

  Kikeleti Pucc parádé 

(közterület takarítása, 

közterek zöldítése)  

DÖK  DÖK vezető  2016.09.08.  

2017.április  

  Papírgyűjtés  Osztályfőnökök  DÖK vezető  Évente 2 

alkalommal  

  K-téka – zöld információs 

pont a könyvtárban, 

internetes elérése a 

gyerekeknek szóló 

környezetvédelmi 

programoknak  

Osztályfőnökök  Könyvtáros  Folyamatos  
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   Virágos iskola  Szülői közösség  

Minden pedagógus  

Tagintézmény- 

vezető és helyettes, 

DÖK vezető  

  

Őszi és tavaszi 

virágosítása  

 

  Iskolai dekoráció  Minden pedagógus  Munkaközösség 

vezetők  

Folyamatos, 

havonta  

  Iskolai tisztasági akció  Minden pedagógus  Munkaközösség 

vezetők  

Havonta  

  Iskolai Egészségnap  Minden pedagógus  Munkaközösség 

vezetők  

2016.11.15.  100 % tanulói részvétel  

 Hatékony 

idegennyelvok

tatás, nyelvi 

előkészítő 

évfolyamok 

működtetése, 

az 

informatika 

oktatás 

fejlesztése  

  

  

  

Teljes alsó tagozaton az 

idegen nyelvi óratervek 

bevezetése Csoportbontás 

minden idegen nyelvórán  

Idegen 

nyelvtanáro

k, tanítók 5-

8. évfolyam  

Tagintézményvez

ető  Szakmai 

munkaközösség 

szakmai vezetője  

Folyamatos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2016.10.24.  

Sikeres nyelvvizsgák  

száma  

Projekt zárása  

  

  

3. évfolyamtól idegen 

nyelvi szakkör  

  Idegen nyelvi projekt  

  7-8. évfolyamokon 

nyelvvizsga előkészítő  

  Csoportbontás minden 

informatika órán  

Informatikatanár  Tagintézményvez

ető   Szakmai  

Elégedettségmérés  
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  1-3. évfolyamon játékos 
bevezetés az  

informatika világába  

  

 munkaközösségvezető   

  

  

 Informatika szaktanterem  
folyamatos fejlesztése 

(TÁMOP, TIOP)  

Sikeres pályázatok száma Leltári 

ívek  

 Egésznapos 

nevelés 

szakszerű, 

színvonalas 

biztosítása  

 Egész napos  

iskolaotthonos, 

foglakoztatás biztosítása   

Minden 

pedagógus  

  

Alsó tagozatos 

munkaközösség vezető  

2016.09.01.  

  

  

Tanmenetek Szabadidős tervek  

Foglalkozási tervek  

Osztálynaplók  

Csoportnaplók 100%-os tanulói 

részvétel  

Tanórai látogatások dokumentumai  

 Tanórai tananyag 

időkeretének rugalmas 

felosztása (30/15 perc) 1-2. 

évfolyamokon  

1-2. évfolyamon 

tanítók  

Alsó tagozatos 

munkaközösség vezető  

Folyamatos  

 „Huss és Pöcc” projekt  5-8. évfolyam  Szakmai munkaközösség 

szakmai vezetője  

2017. 06.15.  

  

 Kecskeméti kulturális 
intézmények  

látogatása  

 Ciróka Bábszínház  

 Katona József Színház 

 Kulturális és  

Konferencia  

Központ  

 Ifjúsági Otthon  

Osztályfőnökök,  

tanítók, 

szaktanárok  

  

Munkaközösség vezetők  Folyamatos  
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   Megyei és városrészi  

könyvtár  

 Planetárium  

  

    

 3-4. évfolyamon minden 

osztálynak önálló napközis 

csoport biztosítása, a „jó 

gyakorlat” munkaterve 

alapján: „Tervezzünk 

napközit!”  

Tanítók  

  

Alsó tagozatos 

munkaközösség vezető  

 Felső tagozaton 4 

tanulószobai csoport 

biztosítása  

Tanárok  

  

Tagintézményvezető és 

helyettes  

 Hétfőn, szerdán, pénteken 

könyvtári nyitva tartás 

biztosítása  

Iskolai könyvtáros  Tagintézményvezető és 

helyettes  

  TÁMOP 3.1.7. 

fenntartása  
Jó gyakorlatok működtetése:  

• Érgyűke  

• Tervezzünk napközit!  

• Összkar  

Teljes 

alkalmazotti 

közösség  

Tagintézményvezető  Folyamatos  

  

Foglalkozási tervek és értékelt 

„füzetek”  

Éneklő Ifjúságon 80 % feletti mutató  

  

Jó gyakorlatok bővítése, 
ÉRGYŰKE füzetek  

bővítése  

  

Elkészült új jó gyakorlat  

8. MÉRÉSI,  

ELEMZÉSI, 

JAVÍTÁSI  

  DIFER mérés az első 

évfolyamon  

Elsős tanítók, 

fejlesztőpedagógu

s  

Tagintézményvezető  2016. okt.15.  Mérési eredmények, fejlődési 

mutatók  
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FOLYAMATOK  

FEJLESZTÉSE  
  

 ORSZÁGOS 

MÉRÉSI 

ÉRTÉKELÉSI 

RENDSZER  

  Országos 
kompetenciamérés  
olvasás és szövegértés, 

matematikai 

alapképességek,  

Nevelőtestület, 
kiemelten a 6., 8. 
évfolyamokon  

tanítók  

Tagintézmény- 

vezető, alsós 

munkaközösség vezető, 

szakmai vezetők   

2017. máj. 24.  Mérési eredmények,  

elemzés tnulóra bontva  

  

  Idegen nyelvi mérés  Szaktanárok  Tagintézményvezető  2017. máj. 17.  Mérési eredmények  

  Tanulók fizikai állapotának 

és edzettségének 

vizsgálata, NETFIT mérés  

Testnevelést 

tanító 

pedagógusok  

Tagintézményvezető  2017.01.06- 

2017.06.01.  

100 %-os részvétel  

Mérési eredmények dokumentációja  

  Intézkedési terv készítése 

az előző évi 

kompetenciamérés 

eredményeinek tükrében  

Munkaközösség 

vezetők, 

mérésiértékelési 

szakmai vezetők  

Tagintézményvezető  2016.09. 01-től 

a tanév végéig 

folyamatosan  

Elkészült intézkedési terv  

  

 ISKOLAI 

BELSŐ 

MÉRÉSI ÉS 

ÉRTÉKELÉSI 

RENDSZER  

  Felkészülés a 

kompetenciamérésre  

Szaktanárok  Munkaközösség vezetők   2016.dec.  

2017. márc. 

folyamatos  

Próbamérések eredményei  

  Alsó tagozaton közös 

évfolyami mérések  

Tanítók  Alsós munkaközösség 

vezető  

Félév, év vége  Mérési eredmények Fejlődési 

mutatók  

  

Kecskemét, 2016.08.30.                              

                                                                                                                                                                                                                         Mészáros Katalin  

                                 tagintézmény-vezető  
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KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

MUNKATERV 

 

2016-2017. tanév 
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Iskolánkban, a 2016-17-es tanévben 16 tanulócsoporttal /8 osztály az alsó tagozaton, 8 osztály a felső tagozaton/, 8 napközis csoporttal, 4 tanulószobai 

csoporttal végezzük a nevelő-oktató munkát. Tanulói létszámunk 2016. szeptember 1-jén 250 tanuló.  

 

Személyi feltételeink: 32 pedagógus, 3 pedagógiai asszisztens, 1 rendszergazda, 1 iskolatitkár. 

A 32 pedagógusból 29 fő tanító, tanár státuszban van, 3 fő gyógypedagógus. 

Óraadó tanáraink 3 fő, kémia tantárgyból Bíró hajnalka, fizika tantárgyból, informatika tantárgyból Baráth József, matematika tantárgyból Gyimesi Réka. 

Megbízási szerződéssel 1 iskolapszichológus, 3 néptánc-oktató, 1 felső tagozatos tanár. 

A tanév során a portaszolgálatot a Bács Security Kft. látja el. 

A takarítást a Profi-Komfort Kft. végzi. 

A melegítőkonyhára az ebédet Bakos Tamás vállalkozó szolgáltatja. 

 

Tárgyi feltételeink alakulása a nyár során: 

 

A nyár folyamán a következő fontosabb felújításokra, karbantartásokra került sor: 

 

- a mosdók tisztasági festése, első emeleten egy tanterem festése 

- kisebb karbantartási munkák, 

- a nagytakarítást a takarító vállalkozó végeztette 
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Kiemelt feladataink: 

- a tanulók neveltségi szintjének javítása 
- alapkészségek fejlesztése (szövegértés, matematikai kompetenciák, beszédkészség, helyesírási készség, kommunikációs képesség, számolási 

készség) 
- tehetséggondozás 
- felzárkóztatás 
- kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés biztosításával minden tantárgyból, a referencia pályázatban is ez a fő feladatunk. 
- TÁMOP 3.1.7 fenntartása  
- TÁMOP 3.1.4/C pályázat fenntartása 
 

A szakmai munkát 3 munkaközösségben végezzük: egy felső tagozatos, egy alsó tagozatos és 1 napközis munkaközösség működik. 

A DÖK változatos programokat biztosít a szabadidő hasznos eltöltésére diákjaink számára, havonta egy kiemelt eseménnyel. 

Alapítványunk a Móra Ferenc Iskoláért és Diákjaiért Alapítvány segíti a rászorult tanulókat. A VTP pályázatból 5 programra sikeres pályázatot nyújtott be, 

melyet a tanév során megvalósítunk. 

Fejlesztésre szoruló tanulóink száma: 127, ebből SNI 84 tanuló, BTM 43 tanuló.  

Hátrányos helyzetű tanulóink száma 31, halmozottan hátrányos helyzetű tanulónk 10. 

 

Hagyományainkat ebben a tanévben is megtartjuk: 

 Hangversenyek alsó és felső tagozaton 

 Családi hétvége 

 Karácsonyi műsor 

 Farsang 

 Móra Napok – Néptánctalálkozó  
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 Nemzeti ünnepek: Okt. 23. és Márc. 15. 

 Nyílt tanítási napok 

 Tanulmányi kirándulások 

 Anyák napja 

 Ballagás 

 minden hónapban egy nagy rendezvény a DÖK szervezésében 

 munkaközösségek rendezvényei 
 

 

 

Cél Feladat Felelős Határidő Indikátor 

1. Az intézményvezetés 
elkötelezettsége 
Az intézmény 

- jogszerű 

 

 

Aktuális törvényi 

változások követése:  

A módosított/ Köznevelési 

Törvény szerinti 

munkavégzés 

326/2013.(VIII.30.), 

235/2016.(VII.29.) 

Kormány rendelet szerinti 

nevelés, oktatás 

Tanévkezdő kiadvány 

ismertetése a tanévnyitó 

értekezleten 

 

 

 

Tagintézmény-vezető 

Igazgató 

 

 

2016.09.01. 

 

2017. 06.15. 

 

 

 

 

 

2016.08.30. 

 

 

Módosított 

Köznevelési Törvény 

Munka Törvénykönyve 

Kormány rendeletek 
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Cél Feladat Felelős Határidő Indikátor 

Tanévkezdő kiadvány 

 Munkaköri leírások 

módosítása, új 

dolgozóknak elkészítése 

 

Tagintézmény-vezető 2016.09.30. Munkaköri leírás 

 

- szakszerű, 

eredményes 

Tanmenetek módosítása 

Tantárgyfelosztás, órarend, 

óraháló elkészítése. 

 

Statisztika elkészítése 

 

Tagintézmény-vezető, 

helyettes 

 

Tagintézmény-vezető, 

helyettes 

 

2016. 09.01. 

 

 

2016. 10.01. 

A dokumentumok 

nyomtatva és e-

mailen 

 

 

Dokumentum, e-napló 

 A 2015-16-es iskolai 

munkaterv elkészítése: 

munkaközösségek 

munkatervei, DÖK terv, 

Eseményterv elkészítése 

Ellenőrzési terv 

Egészségügyi terv 

Tagintézmény-vezető 

 

Munkaközösség 

vezetők, DÖK vezető, 

Pedagógusok 

Védőnő 

2016. 08.30. Munkaközösségek 

munkatervei 

DÖK munkaterv 

Egészségügyi 

munkaterv 

Iskolai munkaterv 

Eseménynaptár 2016-

2017. 

Ellenőrzési terv 

nyomtatott formában 
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Cél Feladat Felelős Határidő Indikátor 

és elektronikusan 

 

- Hatékony 

működtetése  

Vezetői ellenőrzés 

 

Az iskolai ellenőrzési terv 

aktualizálása a 2016-2017-

es tanévre.  

Munkaidő nyilvántartás 

vezetése 

Az új minősítési rendszer 

megismertetése 

Intézményi önértékelés 

Módosított tanfelügyelet 

megismerése, felkészülés 

 

Tagintézmény-vezető 

 

 

 

2016. 09.23. 

 

 

2017.06.15 

Ellenőrzési terv 2016-

2017. 

Havi munkaidő 

nyilvántartó-, igazoló 

lap 

portfólió, 

óralátogatási 

jegyzőkönyv, 

intézményi 

dokumentumok, 

Intézményi és 

pedagógus 

önértékelések 

2. Az együttműködési kultúra 
fejlesztése-tagintézményen belül, 
belső kapcsolatok 

A tagintézmény-vezető és 

a helyettesének 

megbeszélése az 

munkaközösség- 

vezetőkkel 

Munkaközösségek 

működése, foglalkozások 

 

 

Tagintézmény-vezető, 

helyettes, szakmai 

munkaközösség 

vezető 

 

 

A tanév minden 

hónapjának első 

hetében 

 

Beszámolók, 

jegyzőkönyvek, 

feljegyzések, 

Eseménynaptár 

feladatai 

Minősítések, 

tanfelügyelet 
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Cél Feladat Felelős Határidő Indikátor 

 

 

 Az együttműködés fejlesztése a 
székhely intézmény és a tagiskolák 
között 

Az intézményekkel ágazati 

és szakmai 

együttműködés: 

Integrációs kulturális 

rendezvények. 

A Tagintézmények 

rendezvényein részvétel, 

szakmai 

munkaközösségekkel 

együttműködés. 

Tagintézmény-vezető 

 

 

 

Tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

 

2015-2016. tanév 

 

 

Tájékoztatás 

értekezleteken, 

meghívók, hirdetés 

faliújságon, honlapon,  

 Együttműködés a partnerekkel, az 
intézményhasználók 
elégedettsége 

Versenyekre benevezés, 

városi kulturális 

rendezvényeken részvétel 

Általános iskolák, óvodák 

Együttműködési 

megállapodás a 

Forradalom U-i Óvodával, a 

Széchenyi Sétányi 

Óvodával, a Beszédjavító 

osztályokkal . 

Jó kapcsolat a szülőkkel: 

SZMK értekezlet 2015.09. 

munkaközösségek 

vezetői, pedagógusok 

napközis nevelők 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 tanév,  

2016. március Móra 

Napok rendezvényei 

 

 

 

 

 

 

Benevezések, színház- 

mozi bérletek száma 

Meghívók, 

emléklapok, 

feljegyzések, levelek 

elkészítése 

Tanulói és nevelői 

bérletek száma 

résztvevők száma 

 

Az alapítvány alapító 
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Cél Feladat Felelős Határidő Indikátor 

16. 

Iskolai alapítvány 

támogatásai 

 

 

A kuratórium elnöke 

 

 

 

2017. 06. 15. 

 

 

 

okirata 

 

 Együttműködés a 
társintézményekkel, külső 
kapcsolatok 

Jó kapcsolattartás a 

középiskolákkal, a Bács-

Kiskun Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálattal, 

Munkaügyi Központtal, az 

Iparkamarával a 

pályaválasztás során, 

Gyermekjóléti 

intézmények, Rendőrség, 

Eü. hálózat: Orvos, védőnő, 

ANTSZ, Nevelési 

Tanácsadó, Szakértői 

Bizottság 

Közművelődési 

intézmények, 

Kecskeméti múzeumok 

látogatása: a város 

hagyományainak, 

kulturális értékeinek 

megbecsülése 

Tagintézmény-vezető, 

helyettese,  

 

 

osztályfőnökök 

iskolaorvos, védőnő 

 

 

 

 

2016-2017. tanév 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámolók, 

jegyzőkönyvek, 

feljegyzések, 

pályaválasztási 

kiadványok, meghívók 

 

 

Gyermekvédelmi 

Törvény 

 

 

Programfüzetek, 

műsor ajánlók 
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Cél Feladat Felelős Határidő Indikátor 

 

 Együttműködés a társadalmi és 
szakmai szervezetekkel, külső 
kapcsolatok 

Szaktanácsadók igénylése a 

minősítésekhez, 

szakértőkkel 

kapcsolattartás, 

pedagógusok szakmai 

továbbképzésein részvétel, 

Együttműködés a 

Széchenyivárosi 

Részönkormányzattal, 

részvétel a Széchenyivárosi 

Napokon 

 

Tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017. tanév 

 

 

 

 

 

 

 

2016.09.19-09-23. 

Meghívók, jelenléti 

ívek, tanúsítványok, 

jegyzőkönyvek, 

feljegyzések a 

műhelylátogatásokról, 

 

 

 

Résztvevők száma 

programok száma 

 

Plakátok, meghívók 

 A szülőkkel való együttműködés 
fejlesztése 

Szülői értekezletek, 

fogadóórák, honlap 

Iskolai programokba a 

szülők bekapcsolódása 

Szülői elégedettségmérés  

 

Tagintézmény-vezető 

Szülőkkel összekötő 

pedagógus 

2015-2016. tanév 

SZMK értekezlet 

2016.09.14. 

Karácsonyváró 

családi délután 

2016.12.01. 

 

Meghívók, plakátok, 

Jegyzőkönyvek, 

feljegyzések, újság, 

honlap 

Elégedettségi 

kérdőívek 
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Cél Feladat Felelős Határidő Indikátor 

3. Emberi erőforrások fejlesztése, a 
pedagógiai munka feltételei 

 szervezetfejlesztés 

Nevelési értekezletek 

Továbbképzések, 

tanügyigazgatás 

működtetése 

Munkaügyi részfeladatok: 

munkaidő nyilvántartás, 

eseti helyettesítés, 

szabadság nyilvántartása, 

jelenléti ívek vezetése, 

távollét/táppénz/adó 

nyilvántartás-rögzítés 

 

Tagintézmény-vezető, 

Tagintézmény-vezető 

helyettes 

 

2016-2017. tanév: 

 

Ősz, tavaszi nevelési 

értekezletek, 

továbbképzések 

 

 

 

 

Törvény, 

kerettantervek, 

tanmenetek, 

tanúsítványok,  

 

Munkaidő nyilvántartó 

lapok, eseti 

helyettesítést 

nyilvántartó lapok, 

helyettesítési napló, 

bizonylatok, kérelmek 

 

 dolgozói szemlélet formálás 
- dolgozók kiválasztása, 
betanulása 
 

Dolgozók felvételének, 

betanulásának  

szabályozása / Gyakornoki 

szabályzat, működtetése 4 

kolléga részére, mentorok 

kijelölése 

 

Igazgató 

Tagintézmény-vezető 

2016.09.01. 

 

Munkaköri leírások 

aktualizálása, 

Kinevezési 

nyomtatványok 

 

 továbbképzés, személyiség és 
közösség fejlesztés 

Belső és külső képzési 

rendszer áttekintése, 

Továbbképzési terv 

működtetése 

Beiskolázási terv 

Tagintézmény-vezető,  

 

 

 

2016. szeptember 30. 

 

 

 

Tanúsítványok, 

oklevelek 
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elkészítése 2017.03.15. 

 

 

Tagintézmény-vezető 

 

2017.03.15. 

 

oklevelek, 

tanúsítványok 

 

4. Egyéb erőforrások fejlesztése, a 
pedagógiai munka feltételei 

 a gyermekek környezetének 
biztonságossá tétele 
 

Épületek és felszerelések 

biztonságának biztosítása, 

állagának megóvása 

Munkavédelmi oktatás 

kollégáknak 2016.08.31. 

Épület bejárása, 

hiányosságok ismételt 

felmérése, javíttatása 

2016.09.30. 

 

Leltározás, selejtezés 

 

 

Tagintézmény-vezető, 

helyettese 

 

gazdasági vezető 

 

20016. szeptember 1. 

 

2016-2017.tanév 

 

2016.08.31. 

 

 

 

 

 

2016. december 31. 

Feljegyzések, 

karbantartási füzet, 

jegyzőkönyvek 

Balesetvédelmi, 

tűzvédelmi 

szabályzatok 

Menekülési útvonal 

terv 

szükséges 

intézkedések 

elvégzésének 

bizonylata 

 

Leltár jegyzékek 

 karbantartási, felújítási munkák, 
eszközfejlesztés 

Az épület külső-és belső 

állagának folyamatos 

figyelemmel kísérése és 

karbantartása. 

Eszközbeszerzés 

ütemezése 

 

Tagintézmény - 

vezető, helyettese, 

gazdasági vezető 

 

 

Karbantartás, 

felújítás 2016. 07.01-

2016.08.31. 

2016.09.30. 

 

 

 

 

Teljesített beszerzési 
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Karbantartás, felújítás 

tervezése: az 1. emeleti 

tantermek festése, 

Az udvar állagának javítása, 

lány WC-k javítása, 

 

 

 

2017. április-május 

 

 

 

 

 

 

 

terv 

 

 

Költségvetés, 

árajánlatok 

 

 pályázatok 
 

TÁMOP 3.1.4 /C 

TÁMOP 3.1.7 fenntartása, 

dolgozók 

munkakörülményeinek 

javítása  

Városi Támogatási 

Program: Nyári Erzsébet 

táboroztatásra pályázat 

Pályázati figyelő rendszer 

működtetése 

Tagintézmény - 

vezető, gazdasági 

vezető 

 

2016-2017. tanév Pályázati figyelő, 

Árajánlat, számla, 

bizonylatok 

Nyertes pályázatok 

száma 

 

 

Pályázati adatlapok, 

szakmai önéletrajzok 

Nyertes pályázatok 
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 száma 

 belső ellenőrzés Balesetvédelemi, 

tűzvédelemi oktatás 

Az épület külső-és belső 

állagának folyamatos 

figyelemmel kísérése  

Szakmai munka: 

Tanfelügyeleti 

ellenőrzések, 

minősítésekhez szakértői 

látogatások, a 32 órás 

munkahét ellenőrzése, 

munkaidő nyilvántartás 

igazolása.  

 

 

Tagintézmény - vezető 2017. 08.28. Ellenőrzési terv. 

tanfelügyeleti, 

minősítési 

ellenőrzések 

dokumentumai. 

Óralátogatási 

jegyzőkönyv, baleset-

tűzvédelmi 

oktatóanyag, 

Ügyeleti rend, naplók, 

munkaidő nyilvántartó 

lapok 

 

 

5. A nevelés-oktatás / a Nat 
elvárásainak és a PEPO-ban 
megfogalmazott céloknak való 
megfelelés/ 

 

 

Kiemelt feladat: 

Beiskolázás 

Felzárkóztatás, egyéni 

fejlesztés 

Tehetséggondozás 

Kerettanterv szerinti 

 

Tagintézmény-vezető, 

helyettes, fejlesztő 

pedagógusok, 

iskolatitkár, TK 

felelősök, GYIV felelős 

 

2016-2017. tanév 

 

Óvodai szülői 

értekezletek, 

Óvodásokkal 

együttműködési 

programok, 

Nyilvántartások, 

bizonylatok, 

jegyzőkönyvek, 
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oktatás 

Pályázati tevékenység 

folytatása 

Mindennapos testnevelés 

minden évfolyamon 

Erkölcstan, hittan minden 

évfolyamon 

Iskolai programok 

biztosítása 16 - ill. 17 óráig 

32 órás munkaidő 

megszervezése 

 

 

tanmenetek, 

elektronikus naplók 

 

Személyiség és közösség fejlesztés 

 

Hagyományok ápolása: 

 

 Hangversenyek 
alsó és felső 
tagozaton 

 Családi hétvége 

 Karácsonyi műsor 

 Farsang 

 Móra Napok - 
Néptánctalálkozó 

 

Tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

 

20165.12.03. 

2016.12.20 

 

 

Honlap 

Iskolaújság 

Meghívók 

Plakátok, KTV 

Ajándékok 

Műsorok 
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 Nemzeti ünnepek: 
Okt. 23. és Márc. 
15. 

 Nyílt tanítási nap 

 Tanulmányi 
kirándulások 

 Anyák napja 

 Ballagás 
 

2017.02.09-10. 

 

2017.03.03. 

 

2016.10.21. 

2017.03.14. 

2017.02.14. 

 

2017. május 

2017.05.08. 

2017.06.15. 

 

forgatókönyvei 

Versek, dalok 

meghívók, köszöntők 

 A TÁMOP 3.1.7 pályázat,  

TÁMOP 3.1.4/C 

fenntartása, 

Referenciaintézményi 

munka 

 

Tagintézmény-vezető, 

projektmenedzser, 

szakmai vezető 

2016-2017-as tanév 

2016 06.01-

2016.10.31. 

Jegyzőkönyvek, jó 

gyakorlatok 

forgatókönyvei 

 A Pedagógiai Programban leírt 
intézményi célok megvalósítása 

Tagintézmény éves 

munkatervének 

Tagintézmény- vezető 2016.09.01. Munkaterv 
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elkészítése. 

 

 

 

 Munkaközösségeink:  

alsós-, felsős , napközis 

munkaközösség munkaterv 

szerinti működése  

 

Tagintézmény-vezető 

 

2016-2017-es tanév Munkatervek 

 

 Javító, osztályozó vizsgák 

2016.08.24. 

 

Tagintézmény-vezető,  

 

2016.08.24. 

 

Jegyzőkönyvek, 

feladatlapok 

 

 Óvoda - Iskola kapcsolat 

erősítése, együttműködési 

megállapodás kötése: 

benne az egész tanévre 

programok 

Óvodák, Beszédjavító 

osztályok 

Tagintézmény-vezető 2016-09.05 

 

 

2016-2017. tanév 

Együttműködési 

megállapodások 

Pedagógiai folyamatok     

 kompetencia elvű oktatás 
fejlesztése, a felzárkóztató oktatás 
támogatása 

Kompetencia alapú oktatás 

minden tantárgyból 

Tagintézmény-vezető 2016.09.01.-

2017.06.15. 

Tanmenetek, értékelő 

lapok, osztálynaplók 
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Tanítók, tanárok  Programcsomagok, 

taneszközök 

 

 Az anyanyelvi-, a matematikai-, az 
idegen nyelvi-, a 
természettudományos - és a 
művészeti nevelés-oktatás 
fejlesztése 

Kerettantervek 

alkalmazása a helyi 

tantervekben, tanmenetek 

kidolgozása, 

A helyi tantervben 

megfogalmazott célok és 

feladatok megvalósítása a 

tanévben az oktatás-

nevelés területén. 

Művészeti Iskola keretén 

belül kézműves tanszak 

indítása. 

Szakkörök működése a 

tanulók 16 óráig való 

foglalkoztatásához, 

felső tagozaton 

évfolyamonként 1. 

tanulószobai csoport 

indítása. 

 

Tagintézmény-vezető, 

helyettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógusok 

2016-2017. tanév Tantárgyi 

dokumentációk, 

tanmenetek, naplók, 

Mérési eredmények 

Beszámolók 

 

 

 

Kézműves munkák  

 

 Őszi továbbképzés, tavaszi 

nevelési értekezlet 

Tagintézmény-vezető,  2016-2017. tanév Feljegyzések, 

Jegyzőkönyv  
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megtartása tantestület 

számára 

 

  

Tehetséggondozás Tanórán kívüli 

tevékenységek, versenyek, 

sportfoglalkozások (kosár, 

foci, asztalitenisz, atlétika, 

művészi torna, 

tömegsport) egyéni 

fejlesztések, szakkörök 

indítása: tantárgyi és 

művészeti (néptánc, 

dráma, tűzzománc, rajz, 

matematika, magyar, 

német) 

 

Tagintézmény-vezető 2016.09.01-

2017.06.15. 

Tanügyi 

dokumentációk 

Meghívók, kiállítások 

anyagai, produktumok 

Feladatlapok, 

versenyeredmények 

 

fellépések, 

bemutatók, oklevelek,  

 

 

 Célirányos gyermekvédelem Gyermekvédelmi feladatok 

teljesítése, támogatások 

figyelemmel kísérése, 

hiányzások figyelése, 

családlátogatás, kapcsolat 

a gyermekvédelmi 

intézményekkel 

Tagintézmény-vezető, 

osztályfőnökök,  

2016-2017. tanév Jegyzőkönyvek, 

határozatok, 

pedagógiai 

vélemények, 

jelentések a 

gyermekvédelmi 

szervek felé 

 

 Felzárkóztatás, Beépített IPR terv a Tagintézmény-vezető 2016-2017.tanév Fejlesztő 
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hátránykompenzáció módosított PEPO-ban 

Integrált oktatás minden 

osztályban, a társadalmi 

beilleszkedés alapvető 

normáinak elsajátítása, 

Egyéni fejlesztő 

foglalkozások, 

tehetséggondozó 

szakkörök, ISK 

foglalkozások, könyvtár, 

kompetencia alapú oktatás 

fenntartása 

 

 programcsomagok, 

tankönyvek,  

könyvek, folyóiratok, 

digitális tananyagok, 

internet a 

könyvtárban, 

Művészeti Iskola: 

Kézműves tanszak/ a 

szentesi Művészeti 

Iskola szakköre/ 

 

 egészségnevelés feltételeinek 
biztosítása, testedzés, táplálkozás, 
életmód 

Hagyományok ápolása 

mindennapos testedzés, 

minden évfolyamon heti 5 

testnevelés óra, 

egészséges ételek 

fogyasztására szoktatás, 

tiszta, szép, kulturált külső 

és belső környezet az 

iskola egész területén, 

Tisztasági verseny 

meghirdetése 

Egészségnap TÁMOP 

3.1.4/C pályázat 

Tagintézmény-vezető 

DÖK vezető, 

osztályfőnökök, 

védőnő 

testnevelő tanárok 

2016-2017.tanév 

 

 

 

 

 

 

 

2016.09.01. 

tornatermi 

foglalkozások 

biztosítása, előadások, 

ismertetők, versenyek, 

tisztaság az iskola 

egész területén, szép, 

kulturált környezet az 

iskolában, esztétikus, 

tiszta ebédlő, 

plakátok 
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fenntartása 

 

 

 

 

 hatékony idegen nyelvi oktatás, 
nyelvi elő készítő évfolyamok 
működtetése, az informatika 
oktatás fejlesztése 

Csoportbontás idegen 

nyelvi órán, idegen nyelvi 

szakkörök, Idegen nyelvi 

témahét 

Számítástechnikai 

szakkör:TÁMOP 3.1.4/C 

pályázat fenntartása,  

A TÁMOP és TIOP 

pályázaton nyert 

informatikai eszközök 

használata, az informatikai 

szaktantermek folyamatos 

fejlesztése, IKT órák 

biztosítása 

 

 

Tagintézmény-vezető, 

helyettes, 

 

Szakmai megvalósító 

Szakmai megvalósító 

 

 

 

 

Tagintézmény-vezető, 

helyettes,  

 

 

2016-2017. tanév 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017. tanév 

Az idegen nyelv 

oktatásához szükséges 

eszközök, 

programcsomagok, 

számítógépek, 

internet, óralátogatási 

jegyzőkönyvek, 

digitális tananyagok  

 

számítógépek 

internet 

 

 Az egész napos nevelés szakszerű, 
színvonalas biztosítása 

Napközis ellátás biztosítása 

az alsó tagozaton, felső 

tagozatosoknak 

tanulószobai foglalkozás 

biztosítása 17 óráig. 

Tagintézmény-vezető, 

helyettes,  

 

2016-2017. tanév MOZA napló, 

tanmenetek 
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Fejlesztő foglalkozások, 

tehetséggondozó 

szakkörök, sportkörök 

biztosítása. 

Kecskemét város 

nevezetességeinek, 

művészeti műhelyeinek 

látogatása, kecskemétivé 

nevelés 

 

6. Eredményeink: Mérési, elemzési, 
javítási folyamatok fejlesztése 

 

 

 

 Mérési-, értékelési rendszer 
működtetése 

Országos kompetencia 

mérés 4.,6.,8. osztályok: 

Intézkedési terv készítése 

az eredmények alapján, a 

terv szerinti oktatás, 

fejlesztés 

Helyi mérések: 

Év eleji 

Diagnosztizáló 

Tanév végi  

Gyerekek, tanulók, 

csoportok, osztályok 

mérésének, fejlődésének, 

teljesítményének követése 

 

 

Tagintézmény-vezető 

2016-2017. tanév 

 

 

2017.05.24. 

 

2016.szeptember, 

időközönként 

 

2017.05.24. 

 

 

A tervezett feladatok: 

a fejlesztési terv 

szerint 

 

Nyomtatványok, 

Mérőlapok, 

jegyzőkönyvek, 

bizonylatok 

eredmények 
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 Az iskolákban egységes 
dokumentáció megléte és 
alkalmazása 

Tantárgyfelosztás, órarend 

munkaidő nyilvántartás, 

tanuló nyilvántartás,  

MOZA napló, törzslapok, 

bizonyítványok, 

tájékoztató füzetek 

egységes vezetése 

Tagintézmény-vezető 

és helyettese 

 

 Tantárgyfelosztás, 

órarend 

tanuló nyilvántartás, 

munkaidő nyilvántartó 

lapok. 

MOZA napló, 

törzslapok, 

bizonyítványok, 

tájékoztató füzetek 

 

Kecskemét, 2016. augusztus 30. 

       

 Kecskésné Marthi Mariann      Lovrity Sándorné 

     tagintézmény-vezető           igazgató 

 


