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TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 2016-2017.  

Jegyzőkönyv 
 
Ügyiratszám: 44 /2016.                        Tárgy: Tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyve  
Ügyintéző: Lovrity Sándorné              Melléklet: jelenléti ív  
Téma: Tanévnyitó értekezlet 
 
Készült: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola 
Időpont: 2016. aug. 30. kedd 14:00 
Helye: Arany János Általános Iskola tanári szobája 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
Köszöntő – intézményvezető 
A Kecskeméti Tankerületnek új tankerületi igazgatója lett Zsámboki Anna személyében. 
 
Napirendi pontok: 
 

I. Nyári események, karbantartási munkák, személyi feltételek 
II. Az igazgató értekezleten hallottak beépítése a munkatervbe, új törvényi 

módosítások 
III. Nevelő-oktatómunka, a 2016-2017-es tanév feladatai 
IV. Egyebek 

 
A jegyzőkönyv vezetése: Bali-Petrecz Barbara 
Hitelesítők: Novák Lászlóné és Nyúl Attiláné 
 
A jegyzőkönyv és a hitelesítők személyét a tantestület kézfeltartással, egyhangúlag 
elfogadta. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Napirendi pont: Nyári események, karbantartás, személyi feltételek 

Lovrity Sándorné intézményvezető beszámolója  
 
Nyári táborok 
A nyáron június 24-ig nyári napközi ügyelet működött az iskolában, majd több lehetőség is 
adódott a gyerekek és a családok számára.  
Napközi-Erzsébet táborban vehettek részt a tanulók július hónapban. Nagyon jó 
lehetőségek, programok lettek leszervezve a gyerekeknek.  
Alsós táborban vettek részt a tanulók a nyáron Tarjánban.  
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A Csiperó Gyermektalálkozó ebben az évben itt került megrendezésre Kecskeméten, francia 
gyerekeket fogadott az iskola.  
Tajvanban voltak röplabdás tanulóink és Nagy Péter kolléga a Világjátékokon.  
Augusztusban a röplabdások ismét a Dunavecsei Sporttáborban edzettek.  
 
Nyári munkálatok 
A város és a KIK-FOR jóvoltából szépen felújították a tornatermet (festés, parketta csiszolása, 
lakkozása) 
A kémiai előadó is megszépült (festés, új műanyag padló burkolat) 
 
Pályázatok 
A Varjú Lajos Természettudományi verseny megrendezésére beadott VTP pályázaton 
100.000 Ft-ot nyert az iskola. 
DECATHLON „Sportból a legtöbbet” pályázaton az országban 222 iskolából 13 iskola nyert, 
köztük az Arany János iskola is. 6.350.000 Ft-ot utaltak már át a megvalósításra. Ebben az 
összegben a kültéri betonpálya teljes felújítása szerepel, EU-s szabvány szerint gumi téglával, 
három sportágnak megfelelő pálya felfestéssel stb. A pályázat elvárásai között szerepel új 
sportágak bevezetése is.  
 
Szponzori felajánlások 
A belvárosi városrészi önkormányzattól kapott az iskola informatikai eszközökre 400.000 Ft-
ot, valamint a Széchenyivárosi városrészi önkormányzattól 50.000 Ft-ot a 
természettudományi verseny megrendezésére. 
 
Tárgyi eszközök:  
Az Erzsébet tábor pályázat kapcsán 3 db Samsung CD lejátszót sikerült vásárolnunk, valamint 
egy Lemonov laptopot, és nagyon sok nyomtató papír áll a rendelkezésre, 80.000 Ft 
értékben logikát fejlesztő játékokat vásároltunk az alsó tagozatosoknak. 
 
Személyi feltételek: 
98%-os a szakos ellátottságunk (informatika, technika szak hiány) 
 
A tantestületi létszáma 61 főre nőtt, így az alkalmazotti státuszunk 66 fő lett.  
Pirisiné Dognai Krisztina GYED-ről tér vissza, Gyimesi Réka matematika-földrajz szakos, 
Lórné Molnár Tünde magyar-történelem szakos, Varga Rita angol szakos tanár, és 
Szederkényi Katalin tanító – új kollégák. Vass Ernő heti 10 órában informatikát tanít, óraadó, 
Kálmán-Borzák Nikolett 10 órát a napköziben. GYED-en tartózkodik: Dudarné Kalocsai Rita 
és Bezzegné Nagy Gabriella.  
 
Technikai dolgok: Hírös Kft, Profi Komfort, KIKFOR, Bács Securité, (étkezés, takarítás, 
karbantartás, őrzés - védelem). 
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A tanév rendje: A munkaközösség vezetőkkel és a kibővített iskolavezetéssel megbeszéltük a 
tanévvel kapcsolatos dolgokat. (EMMI honlapja 2016. Tanév rendje alapján). 
 
A 2016-2017-es tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2016. szeptember 1. és utolsó 
tanítási napja 2017. június 15. 
 
Tanítás nélküli munkanapok a szorgalmi időben:  
182 tanítási nap lesz. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 
meghatározott pedagógiai célra 5 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, 
amelyből 1 tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének 
kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.  
 
Tanítási szünetek a szorgalmi időben - Tanév rendje alapján. 
 
Munkanap áthelyezések  
 
Az I. napirendi ponthoz nem volt hozzászólás. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II. Napirendi pont: Az igazgató értekezleten hallottak beépítése a munkatervbe, új törvényi 
módosítások 
Lovrity Sándorné intézményvezető beszámolója 
 
Kiemelt feladatok, fő üzenetek: 
 

 Tanévkezdő kiadvány - Magyar Közlöny 2016. évi 92. szám 

 KRÉTA informatikai rendszer - Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer 
(IAR, ETF, TTF, KIS STAT, elektronikus napló, órarendkészítő modul, ESC esélyteremtés 
biztosítása, oktatási anyakönyvek létrehozása 

 Órakedvezményekről, a kötött munkaidő nem oktatással le nem kötött részének (32 
óra), nem kell kimutatni, eltörölték, az intézményvezető felelős a feladatok 
ellátásáért a helyettesítés zavartalan megszervezéséért  

 Felzárkóztatás  

 Versenyképes tudás átadásával modern oktatás megteremtése 

 Esélyteremtés: a területi és a szociális hátrányok csökkentésével 

 A nevelés hátránykompenzáló hatásának az erősítése 

 Nemzeti nevelésünk erősítése  

 A köznevelésnek egyre nagyobb szerepet kell vállalnia a családi nevelés 
támogatásában is 

 Informatikai eszközpark fejlesztése - pályázatok  
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 OH-hoz került a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátása 

 A tanítási év  
A 2016/2017. tanévben a tanítási év  

első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök)  

utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök).   

 A tanítási napok száma  

 A tanítási napok száma az általános iskolákban száznyolcvankettő nap.  

 A munkaszüneti napok körüli munkarend    

 Az első félév   

 A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart.   

 A tanítási szünetek   

      - Az őszi szünet 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. 

(hétfő).  

      - A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).  

       - A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. 

(szerda).  

 A témahetek megszervezése  

 A témaheteket a minisztérium a tanév rendjében az alábbi időpontok szerint hirdette meg:  

- pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. és 2017. március 10. 

között,  

- digitális témahét 2017. április 3. és 2017. április 7. között,  

- fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2017. április 24. és 2017. április 28. 

között.  

 Országos mérések, értékelések - Országos kompetenciamérés  

- a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik évfolyamon 

valamennyi tanulóra kiterjedően 2017. május 24-én.   

- angol, német idegen nyelvi mérés az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamain 2017. május 

17-én. 

 Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásával történő mérés  

 2016. október 10-ig DIFER 

 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata - NETFIT 

 2017. január 9. és 2017. április 30. között, 2017. június 1-jéig 5-8. évfolyam 

 A 2016 szeptemberében életbelépő a tanulói terheket csökkentő intézkedések  

a pedagógusok szakmai önállóságának növelése, a tanulói terhelés csökkentése  

 A kerettantervek helyi alkalmazásának kiszélesítése   
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- A pedagógusok a tanmenetek elkészítésekor a kerettantervi témaegységekhez rendelt 
kötelező óraszámoktól eltérhetnek, és a témaegységekben szereplő témák egy részét (max. 
20-30%-át) differenciálhatják vagy elhagyhatják a Nemzeti alaptantervben foglaltak 
figyelembevételével. A felszabaduló órakeret felhasználásáról a szaktanár dönt az adott 
tanulócsoport egyedi szükségletei szerint.  
- A rugalmas tanmenet tehát javaslat arra vonatkozóan, hogy miként lehetséges a 

tankönyvekben foglaltaktól kissé eltérően megtervezni az egész éves pedagógiai folyamatot, 

s ezzel miként nyílik meg a lehetőség arra, hogy a tanárok a saját tanulócsoportjuk 

igényeihez mérten tervezzék meg a gyakorlás, az értelmezés, a tapasztalatszerzés, s az új 

ismeretek bővítésének komplex folyamatát.  

 Tanóra felépítése az 1-2. évfolyamon  

A tartalomcsökkentésre vonatkozó célkitűzéseknek megfelelően az általános iskola 1. és 2. 
évfolyamaiban az új tananyag feldolgozása és a megelőző ismeretek ismétlése, gyakorlása a 
45 perces tanórai időtartam 2/3 részében, tehát 30 perc alatt megvalósulhat, a fennmaradó 
időt pedig játékos módon lehet felhasználni.  

 Változások az állami intézményfenntartásban  

 - A törvényi szabályozás szintjén az állami fenntartó átalakulása úgy jelenik meg, hogy az 
állami intézményfenntartó központ helyére a tankerületi központ, illetve egyes esetekben 
az oktatási központ kifejezés lép.  
- „keretgazdálkodási” jogosítvány 
 - munkáltatói jogok bővülése  

 Az illetmény differenciált megállapítása köznevelési intézményekben 
  2016. szeptember 1-jei és a 2017. szeptember 1-jei pedagógus illetményemelés 

 A pedagógus előmeneteli rendszer újabb kiterjesztése a nevelő-oktató munkát 
segítő alkalmazottakra is 

 Működtetői funkció megszűnése – fenntartás ismét egy kézben  
 Egyértelmű viszonyok születnek, a köznevelési intézmények biztonságos, szakszerű és 
megfelelő minőségű működése érdekében. 

 Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, 
valamint a Klebelsberg Központról  

A Klebelsberg Központ számos koordinációs, összehangoló, egységes működést biztosító 

tevékenységet végez a tankerületi központok és az általuk fenntartott köznevelési 

intézmények vonatkozásában  

 Köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosítása  

 A pedagógus-előmeneteli rendszer változásai  
A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 
minősítése  

 A lemorzsolódás megakadályozását szolgáló intézkedések  
            Az igazolatlan mulasztás, magántanulóvá nyilvánítás megelőzése   

 Az országos és iskolai szintű tankönyvellátás  
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 A Nemzeti Tehetség Program   

 Kiemelt projektek  

 Diákolimpia 

 XIII. Diákparlament   

  

A II. napirendi ponthoz nem volt hozzászólás. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III. Nevelő-oktató munka, a 2016-2017-es tanév feladatai  
    Lovrity Sándorné intézményvezető beszámolója 
 

 Elkészült az órarend és a vándorlási terv 

 31 tanulócsoport van, az alsó tagozaton 17, a felső tagozaton is 14.  

 3 első osztály indult, az 5. évfolyamon nem történt összevonás, így négy 4. osztály 
ment fel felső tagozatra. 17 napközis csoport fog működni. 3 tanulószoba működik 
majd a felső tagozaton). 

 A matematika és idegen nyelv emelt szinten folytatódik. Felzárkóztatást és 
tehetséggondozást tudunk végezni. (pályázni is fogunk)  

 Beindulhatnak a régi és új szakkörök. 

 Tovább működnek: az énekkar, a dráma, a képzőművész, a furulya, a 
számítástechnika, a néptánc és a sport szakkörök.  

 Napközis rendszerű oktatás lesz, az 2.b, 2.c osztályban (egész napos iskola működik).  

 Kéttanítós rendszer, tantárgycsoportos oktatás (délelőtt fő tárgyak, délután 
begyakorlás stb). 

 Feladatok már év elején felmérni a HH, HHH és SNI tanulók számát. A 
gyermekvédelmi feladatokat az osztályfőnököknek kell figyelemmel kísérni (GYIV és 
esélyegyenlőségi feladatok ellátása), az osztályfőnök feladatait meghatározza a 
köznevelési törvény. 

 A munkaköri leírásokat aktualizálni kell.   

 A fejlesztőpedagógusunk 24 órájában nem tudja ellátni az összes SNI és BTM-es 
tanulót, ezért be kell segíteni a tanítóknak és a tanároknak a fejlesztő munkába.  

 Fontos az ügyeleti rendszer hatékony működtetése, a pontos órakezdések betartása, 
a magatartás, szorgalom havi rendszerű körültekintő vezetése. Követeljük meg 
tanulóktól a házirend betartását. A rongálásokért felelősséggel tartoznak. 

 Iskolánkban 4 munkaközösség működik továbbra is, 2 alsós (humán és reál), humán 
és reál a felső tagozaton, az osztályfőnöki teendőket szétosztottuk a két mk.vez 
között). A 4 munkaközösség havi rendszerességgel ül össze és irányítja, koordinálja a 
szakmai munkát.  

 Továbbműködnek a mikro szakmai csoportok. 
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 Működni fog az egy osztályban tanító tanárok munkaközössége is. 

 Az ünnepek, rendezvények a kialakult hagyományok alapján zajlanak. Az iskolánk által 
szervezett versenyek koordinálásáért a munkaközösség-vezetők a felelősek.  

 Kompetencia eredmények felhasználása, fejlesztési tervek készítése 

 A tanév folyamán az alábbi értekezletek a kötelező érvényűek. (évnyitó, félévi, év végi 
értekezlet, 2 továbbképzés őszi-tavaszi, 2 nevelési értekezlet).  

 Továbbra is kapcsolatban állunk az M. Bodon Zeneiskolával, sok elsős tanulónk kezdi 
meg a szolfézstanulást, közel 100 tanulónk tanul zenét.  

 Ebben a tanévben is ápoljuk a kapcsolatot a KESI-vel, a Kecskeméti Sportiskolával és a 
Spartacus egyesülettel (asztalitenisz az első évfolyamon).  

 A tanévben több projektet, témanapot szervezünk. Jó gyakorlatainkat tovább 
működtetjük és fejlesztjük. 

 Szakértői lapok figyelembe vétele, ennek ellenőrzése a tanulóknál  

 A tanév során újra nagy figyelmet szentelünk az iskola tisztaságára, karbantartására. 
Újra indul majd a szelektív hulladékgyűjtés, a Gondoskodásból jeles program. 

 Ebben a félévben még több esemény vár ránk a Mentorháló2.0 program keretében 

 Öko-iskolaként működtetjük az ÖKO-ISKOLA munkatervünket. 

 Ebben a tanévben is 2016. május 28-án lesz az országos kompetenciamérés napja 
anyanyelvből és matematikából a 6. és a 8. évfolyamon,  

 idegen nyelvi képességek mérése 6-8. évfolyam, valamint a FITT-ség mérés a felső 
tagozaton. 

 Osztályaink és napközis csoportjaink ebben a tanévben is élénk kapcsolatot fognak 
ápolni a társintézményekkel. 

 A vezetői munkaterv részletes ismertetése. 

 Tanév rendje ismertetése, a 2016-2017-es tanév feladatai 
 
A III. napirendi ponthoz 1 hozzászólás volt. 
 
Lipótzyné Kiss Erzsébet fejlesztőpedagógus felhívta az osztályfőnökök figyelmét az új 
törvényi változásokra. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
IV. Egyebek: 
 

 Európai Tehetségpont lett iskolánk – részletes programok a munkatervben    
találhatóak 

 Újra megszereztük az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet 

 Moza elektronikus napló használata 

 Továbbtanulás, továbbképzés – POK lehetőség 

 Mentorálási eljárásrend - gyakornokok 
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A IV. napirendi ponthoz 1 hozzászólás volt. 
 
Modok Gáborné az alapítvány elnöke ismertette a tanulmányi versenyek és a rendezvények 
támogatásának anyagi vonzatát. 
 
 
A vezetői munkatervet a tantestület tagjai egyhangúlag elfogadták. A vezetői munkatervet a 
Diákönkormányzattal és a szülői szervezettel véleményeztettük. Az intézményi tanáccsal 
egyeztettünk, véleményüket kikértük. 
 
 
Kecskemét, 2016. 08. 30. 
 
 
 
Bali-Petrecz Barbara                                                                 Novák Lászlóné                                              
   jegyzőkönyv-vezető                                                                hitelesítő 
    
 
 
    Nyúl Attiláné                     Lovrity Sándorné 
                                                 hitelesítő                       intézményvezető 
 
 
 
Benéné Nagy Nóra                  Bondár Henrietta                                Novák Lászlóné 
     DÖK vezető                            SZMK vezető                               intézményi tanács tagja 
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