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TERVEZÉSI DOKUMENTUMOK 

 
- a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és módosításai 
- 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet és módosításai 
- 20/2012. évi EMMI-rendelet és módosításai 
- a Nat dokumentumai és módosításai 
- a kerettanterv dokumentumai és módosításai 
- a tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelete 
- az érvényes jogszabályok, rendelkezések 
- a Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai 

programjai  
- az intézményvezetői pályázatban megfogalmazott tervek, célkitűzések 
- az intézményvezető és intézményvezető-helyettesek mesterprogramjában megfogalmazott 

célkitűzések és feladatok 
- az intézmény minőségirányítási programja 
- az előző tanév intézkedési tervei  
- a korábbi tanév(ek) beszámolói, értékelései 

 

 

HELYZETELEMZÉS 

 
 Az előző tanév során 25 osztályban közel 690 tanulót nevelve és oktatva végeztük felada-
tainkat. Az általános iskolai nevelés és oktatás helyszíne a Nagy Imre körút 20. szám alatti szék-
helyintézmény. 
 A Mátyás király út 20. szám alatti telephelyünk kizárólag a néptánc- és balettoktatást szol-
gálja. Ebben az épületben évek óta másokkal közösködve kell továbbra is megoldani a feladatain-
kat, hiszen az iskola épületét rajtunk kívül még használja a Liget úti óvoda (Tündérkert Művészeti 
Tagintézmény), a Liget úti iskola és a Magiszter Alapítványi Iskola is. 
 A 2013-2014-es tanév során felújított székhelyi iskolaépület funkcionálisan gazdagodott, 
ezzel az ellátási lehetőségei is bővültek. Többek között akadálymentesített lett, ezáltal alkalmassá 
vált a mozgásukban korlátozott, sérült gyermekek ellátására is. Az őket segítő eszközök használa-
tát továbbra is meg kell tanulnunk szakszerűen használni és használtatni az arra kijelölt szemé-
lyekkel, hogy a napi életben ez ne okozzon fennakadást. 

A mozgásukban nem korlátozott, ép tanulókkal pedig folyamatosan meg kell értetni, hogy 
ezek az eszközök, technikai berendezések miért és kikért vannak; a megóvásra, a balesetveszély-
re pedig fel kell hívni a figyelmüket. 

A felújítás munkálatai által az épület olyan elemeket és értékeket kapott, amelyek megőr-
zése, megóvása mindannyiunk közös felelőssége, s ezt továbbra is tudatosítanunk kell az iskola 
valamennyi használójával. Így kiemelten ügyelni kell a tornateremre és a hozzá kapcsolódó 
öltötzőkre, a tantermekre és berendezéseire (digitális táblák és tartozékaik), valamint a biztonsá-
gunkat szolgáló rendszerekre is. 

 
Az idei nyári szünet időszakában az iskola sportudvarának egyik része rekortánborítást ka-

pott a távolugrás helyszínével együtt, valamint új kosárlabdapalánkok elhelyezése is megtörtént 
vagy hamarosan megtörténik. Ezen fejlesztések nagy részét a Szolnoki Sportcentrummal közösen 
valósíthattuk meg, nagymértékben javítva a mindennapos testnevelés feltételtendszerét. 
 Az iskola területének négy pontját szilárd burkolattal láttuk el közel 300 m2-en, ezzel bizto-
sítva az áruszállításhoz és a le- és felrakodáshoz a megfelelő körülményeket, illletve a gépkocsival 
érkező dolgozóinknak a sármentes parkolást, tanulóinknak pedig a kerékpárok tárolását. 
 
 Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy iskolánk iránt az érdeklődés továbbra is 
megmaradt, az indítható első osztályaink száma három, ami nagyon fontos tény és eredmény is 
egyben. A kiegyenlített működés végett a jövőben is ezzel szeretnénk számolni, amiért mindent 
meg kell tenni valamennyiünknek. Elsős osztályaink bár kedvezőbb tanulói létszámmal kezdik meg 
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a tanévet a korábbiakhoz képest, de tanulói összetételük jelentős fejlettségbeli különbségeket mu-
tatnak. Azonban a felsőbb osztályok magas létszámai, feladataink nagysága és összetettsége to-
vábbra is fokozottabb terhelést ró minden további szereplőre, hiszen az általános iskolai és a mű-
vészeti iskolai munkánkat kell a megnövekedett létszám és feladatok mellett szervezni, a bizton-
ságos működést és a hatékony oktató-nevelő munkát biztosítani. Talán egy kis könnyebbséget 
jelenthet, hogy csökkent az iskola összes osztályainak a száma, hiszen az idén sok-sok év után 
újra 8 x3, azaz 24 lett, így az feladataink ellátására kedvezőbb feltételek várhatók, csökken az épü-
leten belüli zsúfoltság. 
.  
 Mivel a város demográfiai mutatói nem kedvező irányban alakulnak sem létszámban, sem 
pedig összetételében, a városi intézmények évről évre megtapasztalják az ebből fakadó nehézsé-
geket, melyeket a mi iskolánk is kénytelen átélni. Ezeket a változásokat csak saját alkalmazkodó-
képességünk növelésével, fejlesztésével tudjuk eredményesen lekövetni. Mindemellett a meglévő 
értékeinket, erősségeinket igyekszünk továbbra is megtartani és megtartatni önmagunk megbe-
csüléseként, továbbá azért, hogy az iskolánk a jövőben is be tudja tölteni a város életében azt a 
kiemelt szerepet, amelyet Szolnok Megyei Jogú Város korábban működtetőként, illetve a vagyon 
tulajdonosaként, a Szolnoki Tankerületi Központ pedig fenntartóként elvár tőlünk.  
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 . 
Az intézményünk adatai:  
 

Székhely (az általános iskolai alapfeladat ellátására): 

 
Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
 5000, Szolnok, Nagy Imre krt. 20. 
 Telefon: 06-56-422-702 
            e-mail: korosisuliszolnok@gmail.com 
 honlap: www.korosisuli.hu 
 
 
Telephely (kizárólag az alapfokú művészeti iskola feladatainak ellátására): 
 
 5000 Szolnok, Mátyás király út 20. 
 Telefon: 06-56-426-803;  
   
  
Iskolatípus: 
  

Általános iskola és alapfokú művészeti iskola, nyolc általános iskolai évfolyammal rendel-
kező nevelési és oktatási intézmény, legfeljebb tizenkét évfolyammal működő művészetoktatási 
intézmény, amely részben két, egymástól eltérő helyszínen működik. 

Közös igazgatású, több célú intézmény, mely az általános iskola és az alapfokú művészeti 
iskola feladatait egységes, közös és az ehhez kapcsolódó iskolatípus szerint elkülönülő tananyag 
és követelményrendszer alkalmazásával látja el.  
 
Profil:  
 

Az iskolánk az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást tekinti alapfeladatá-
nak, amely lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének és tehetségének megfelelő továbbtanulást és 
pályaválasztást.  

 
Kiemelt feladatunk, melyet a pedagógiai programjainkban fogalmaztunk meg, az angol 

nyelv emelt szintű tanítása. Fontosnak tartjuk a magyar és a matematika oktatásának a kiemelt 
támogatását is, hiszen ezek a tárgyak meghatározóak az eredményes továbbtanulás megalapozá-
sában.  

Fontosnak tartjuk a mindennapos testnevelés színvonalas oktatását, az egészségnevelést. 
Ezek mellett fontos cél az informatika eszközjellegű használatára történő nevelés, mely a kompe-
tenciaalapú oktatás meghatározó feltétele.  

Szintén kiemelt terület az alapfokú művészeti oktatás (balett, illetve néptánc tanszakon), 
mely megalapozza a művészi kifejezőkészségeket, illetve előkészíti, felkészíti a terület iránt érdek-
lődő tanulóinkat a szakirányú továbbtanulásra, tovább gyarapítja iskolánk kulturális sokszínűségét. 

 
Nagyon fontos feladatunk a tehetségek minél szélesebb körű felismerése és sokoldalú fej-

lesztése-gondozása, emellett pedig a hátrányos helyzetű tanulók problémáinak hatékony kezelése, 
a differenciált képességfejlesztés. Mindezek mellett fontos az a széles oktatási-nevelési kínálat, 
amely az új nevelési-tanítási módszerekre épít, hogy alkalmazásképes tudást és készségeket ad-
jon nevelőnek és tanulónak egyaránt. 

http://www.korosisuli.hu/
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Humánerőforrások 

 
Az intézmény álláshelyeinek száma:  68 fő pedagógus  
         8 fő pedagógiai munkát segítő alkalmazott  
 
Foglalkoztatunk még várhatóan:     3 fő közhasznú munkavállalót pedagógiai  
            asszisztensként 
Iskolavezetés: 
 

Igazgató: 
 Gál Gábor 
 

 Igazgatóhelyettesek: 
  Barta Gabriella – alsó tagozatos igazgatóhelyettes 

Turiné Bajzáth Erika – felső tagozatos igazgatóhelyettes 
  Kulinné Kupai Márta – művészetoktatási igazgatóhelyettes  
    
Munkaközösség-vezetők: 
 
 Szervezeti, operatív munkaközösség-vezetők:  
 

Alsós és napközis: Molnár Mónika    
Felsős és osztályfőnöki: Barabás Krisztina 

  
 

 Szakmai munkaközösség-vezetők:  
 

  Felső tagozatos magyar nyelv és irodalom, történelem: Tóthné Rácz Erzsébet 
  Alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom: Garzsikné Barsi Mónika 

Felső tagozatos matematika, informatika és fizika: Csernák Péterné 
Alsó tagozatos matematika: Baranyó Mária 
Élő idegen nyelv: Bagdi Judit 
Ember és természet: Vass Lajosné 
Művészetek: Fehérné Andrekovics Erzsébet 
Testnevelés és sport: Grósz István 
 

Minőségfejlesztő, mérési-értékelési csoportveztő: 
Munkácsi Ildikó 
 

Munkacsoport-vezetők:   

 gyógy- és fejlesztőpedagógiai m.cs.: Márton Tamás Mihályné  

 felsős napközis m.cs.: Várdai Irén 

 ökoiskolai munkacsoport: Kulinné Kupai Márta igh., ember és természet mk. 

 Tehetségpont-koordinátor: Kulinné Kupai Márta igh. 
 

 DMS-pedagógus: 
  Pálinkásné Kálmán Klára 
  Filemon Henriette 
    
 Iskolai könyvtáros  Nagy Anita – pedagógiai munkát segítő álláshelyen  
 és tankönyvfelelős 
 
 Könyvtáros tanár: Barabás Krisztina – tantárgyfelosztás alapján 
 
 Pályaválasztási felelős: Soós-Varga Ildikó 
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Tanulók adatai: 
    
         2012/2013   2013/2014   2014/2015  2015/2016  2016/2017   2017/2018 
Évfolyamok              1-8.   1-8.          1-8.      1-8.  1-8.        1-8. 
Osztály    31              29           28       27             25         24 
Napközis csoportok   21              22           22       21             20         20 
Létszám alsóban        359            353          347     336            336        328 
Létszám felsőben 436            404          392     389            351       340 
  

Összesen:  795            757          739     725            687       668 
Művészetoktatás 240            239          217     204            217       227 
 
 

A tanulói létszám az indítható osztályok számával összefüggésben arányosan csökkent az 
utóbbi években. Az elmúlt 3-4 évben pedig magas létszámú első osztályok kezdték meg az iskolai 
munkát, így az alsó tagozatos tanulói létszámok összességében is és átlagosan is magasabbak a 
korábbi évekhez képest. A jelenlegi elsős osztályaink létszámai kedvezőbbek. Az osztályok gyer-
meklétszáma a törvényi maximumhoz közeli, illetve néhány osztályban eléri azt, az átlaglétszámok 
27 főt jelentenek. A számított átlaglétszám a két vagy három főnek számítandó tanulókkal számol-
va magasabb, 28 fő.  

 
A tanév közbeni mozgás éveken keresztül minimális volt. Néhány éve viszont némileg 

megnőtt az iskolaváltók száma, de a távozó és érkező tanulók száma továbbra is közel azonos, 
így a tanév kezdeti és a tanév végi létszám szinte megegyezett.  

Az elmúlt tanévben viszont ismét minimális volt az érkező és távozó tanulóink száma, és ez 
segíti a stabilitás megőrzését továbbra is. Az érkező tanulók jelentős száma a családok átmeneti 
otthonába költözve kerül a körzetesség alapján iskolánkba a tagozat, a férőhely és a tanult idegen 
nyelv alapján mérlegelve. Előfordult már több esetben is, hogy a fenntartó segítségét kellett kérni 
másik iskolába történő befogadáshoz, átirányításhoz, amikor az elhelyezésük akadályba (helyhi-
ány) ütközött egy-egy adott saját évfolyamunkon. Erre a jövőben még inkább számítanunk kell a 
megnövekedő létszámú, az átmeneti otthonba befogadott családok miatt. 

 
Kiemelten fontos, hogy a mostani tanévben, iskolánk fennállásának 40. tanévében is meg-

őrizzük az iskola jó hírnevét minden nehézség ellenére is. A minőség- és teljesítményelvű munka-
végzést az értékelési, minősítési rendszer működtetésével is ösztönözni kívánjuk, a lehetőségek-
hez képest biztosítani szeretnénk az intézmény minél magasabb fokú kihasználtságát, megerősí-
teni ezzel továbbra is az intézményünk jövőjét, az alkalmazottak munkahelyét. A nevelőtestületnek 
pedig szemléletben továbbra is követnie kell a változó társadalmi, oktatáspolitikai és helyi igénye-
ket, biztosítva ezzel is a kiegyensúlyozottságot, a munkavégzés stabilitását, hatékonyságát és 
eredményességét. 
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KIEMELT CÉLOK ÉS FELADATOK 
 

Az iskola pedagógiai programjaiban megfogalmazott és a jelenlegi helyzetünkből adódóan a 
2017/2018-as tanévben a következő célokat, feladatokat kell, hogy kiemelten kezeljük a hagyomá-
nyos, állandó, illetve évről évre ismétlődő feladataink mellett. 

    
 

CÉL  
 

FELADAT 
 

TEVÉKENYSÉG 
 

1.) Az érvényben lévő alapdo-
kumentumainknak megfelelő 
pedagógiai, szakmai működés 
biztosítása 

A pedagógiai programjaink, az 
érvényes szabályzataink és a mi-
nőségirányítási programunk tuda-
tos alkalmazása, szükség szerinti 
fejlesztése, esetleges módosítása. 

 

A pedagógiai és minőségIrányí- 
tási program módosításait meg-
felelően alkalmazzuk minden 
szinten a napi munkavégzés so-
rán. A munkaközösségi feladat-
tervekben megjelenik az évfo-
lyamonkénti megvalósítás. 
 

2.) Felkészülni az intézményi 
és a pedagógusok tanfelügye-
leti ellenőrzésre, a további mi-
nősítésekre 

Fel kell készítenünk az intézmény 
pedagógus alkalmazottait a tanfel-
ügyeleti ellenőrzésre, illetve az 
intézményi ellenőrzésre. 
 

Munkacsoport működtetése az in-
tézményi önértékelési, illetve mi-
nősítési rendszer alkalmazására 

3.) Az átdolgozott művészet-
oktatási helyi tantervek beveze-
tése felmenő rendszerben 
(A/5). 

A művészetoktatás módosított helyi 
tanterveinek pontos alkalmazása a 
napi gyakorlatban, a tanórák vé-
delmét szem előtt tartva. 

A művészetoktatás helyi tan-
terveiben szereplő módosulások 
tudatos gyakorlati alkalmazása és 
megfelelő adminisztrálása a mű-
vészetoktatás dokumentu-maiban 
a művészetoktatásban tanítók 
körében.  
 

4.) Az iskolánk fennállásának 
40., az emelt szintű 
idegennyelv-oktatás 30., a 
balettoktatás 25., a 
néptáncoktatás illetve a 
Corvinka Néptáncegyüttes 
megalakulásának 45. évfordu-
lójáról méltó módon megemlé-
kezni 
  

A jubileum alkalmából a tanév so-
rán egy ünnepi héttel emlékezünk 
meg az eltelt évtizedekről.  

A programhétre iskolatörténeti 
kiállítással, kidvánnyal és helyi 
programokkal készülünk az in-
tézményvezetői mesterprogram-
ban megtervezetteket figyelembe 
véve. 
 

5.) Tanulói teljesítmények, a 
tanulás módszerének és haté-
konyságának fejlesztése, foko-
zása. 
 

Csoportbontás a 3-4. évfolyamon 
matematika és magyar nyelv tan-
tárgyakból – a lemorzsolódás meg-
előzésére. 
Az 1. évfolyamon a DIFER mérés 
eredményeire épülő fejlesztés – 
prevenció. 
 

Tevékenykenykedtetés, változa-
tos munkaformák alkalmazása, a 
technikai lehetőségek fokozot-
tabb kihasználtatása. Az átdolgo-
zott értékelési és jutalmazási 
rendszerünk érvényesítése, az 
eredmények elismerése, változa-
tos jutalmazási formák alkalma-
zása. Az adaptív okatatás mód-
szereinek alkalmazása a tanítási 
folyamatban. 
Az évismétlő és pótvizsgázó ta-
nulók felzárkóztató foglalkoztatá-
sa. 
 

6.) A munkaidővel való haté-
kony gazdálkodás, az egyenle-
tes terhelésre törekvés  

A munkaidő minél hatékonyabb 
kihasználása a szükséges felada-
tok elvégzése során. Az érvényes 

Az intézmény dolgozói a rendel-
kezésre álló munkaidőt tudatosan 
és hatékonyan használják fel 
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munkaidőszabályok alkalmazását a 
napi gyakorlatba illeszteni 

saját területükön. A hatályos ren-
del-kezések megvalósítása a 
napi munkavégzésben. (Órarend 
és a jeleléti ív összhangja!) 
 

7.) Szakmai kapcsolataink erő-
sítése belső és külső partnere-
inkkel 

Szülőkkel és társintézményekkel 
erősödjön a kapcsolatunk (iskolák-
kal, pedagógiai intézményekkel, 
fenntartónkkal, városi intézmé-
nyekkel). 
 

Részvétel a Szolnok Napja ese-
ményen, nyílt hét megtartása 
ősszel, a tavaszi pedagógiai na-
pok programjaihoz való kapcso-
lódás, a 40 éves iskolánk, az 
emelt szintű idegennyelv-
oktatásunk 30., a balettoktatás 
25., a néptáncoktatás, illetve a 
Corvinka Néptáncegyüttes meg-
alakulásának 45. évfordulójára 
rendezett bemutató programjaink 
kiajánlása, részvétel városi szintű 
rendezvényeken, programokon. 
 

8.) Az elektronikus irattár kiépí-
tése és használata 

Az elektronikus irattár rendszeré-
nek felépítése, szinkronitás megte-
remtése a papír alapú irattárral. 
 

Az elektronikus irattár használat-
ba vétele, az adatok továbbítása 
és csoportokba rendezése a ki-
alakított rendszer segítségével. 
 

9.)  Az intézményi információk 
gyors és hatékony áramoltatá-
sa 

Az elektronikus üzenetek (e-mail) 
napi gyakorlatba való tudatos al-
kalmazása 
 

A személyes elektronikus levele-
zési rendszer tudatos használata, 
az információhoz való gyorsabb 
hozzájutás és továbbítás biztosí-
tása. 
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     NAPTÁRI ÜTEMEZÉS  
 

AUGUSZTUS  
 
Tantárgyfelosztás elkészítése,  Felelős: Gál Gábor ig, 
véglegesítése. Barta Gabriella igh. 
                                                                      Turiné Bajzáth Erika igh. 
 Kulinné Kupai márta igh. 
 Határidő: aug. 15. 
 
Éves munkaterv előkészítése Felelős: Gál Gábor ig. 
 Barta Gabriella igh. 

Kulinné Kupai Márta igh. 
      Turiné Bajzáth Erika igh. 

Határidő: aug. 22. 9.00 
  
A KT-vel egyeztetni a tantárgyfelosztást Felelős: Gál Gábor ig. és a közalk. tanács 
      Határidő: aug. 23. 8.00 
 
Alakuló értekezlet    Felelős: Gál Gábor ig. 
      Határidő: aug. 23. 9.00  
 
Vezetői és munkaközösség-vezetői  Felelős: Gál Gábor ig. 
megbeszélés, egyeztetés a 2017/2018-as    Barta Gabriella igh. 
tanév fő feladatairól         Kulinné Kupai Márta igh. 
             Turiné Bajzáth Erika igh. 
         munkaközösség-vezetők 
      Határidő: aug. 23. alakuló értekezlet után 
 
Szolnok napja-projektmegbeszélés  Felelős: Barta Gabriella igh. 
      Határidő: aug. 24. 8.00 
 
Tanév-előkészítő szakmai fórumok a Felelős: Igh.-k, mkv.-k 
POK szervezésében    Határidő: aug. 31-ig a jelzett időpontok alapján 
 
Javítóvizsgák, különbözeti vizsgák   Felelős: Barta Gabriella igh. 
         Turiné Bajzáth Erika 

  Gál Gábor ig. 
  Bagdi Judit mkv. 

      Határidő: aug. 25. 8.00-tól 
 
Pótbeírás     Felelős: Gál Gábor ig. 

  Barta Gabriella igh. 
         Turiné Bajzáth Erika igh. 
         Makó Gabriella 
      Határidő: aug. 28. 08.00-16.00 
 
Tűz- és balesetvédelmi oktatás  Határidő: aug. 29-án 08.00-tól külső előadókkal 
      Felelős: Szabó Tiborné 
 
Munkaközösségek megbeszélései  Felelős: minden munkaközösség-vezető 
      Határidő: aug. 30-ig (időbeosztás szerint) 
 
Tanévnyitó értekezlet    Felelős: Gál Gábor ig. 
      Határidő: aug. 31. 8.00 
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Tanévnyitó ünnepély    Felelős: Barta Gabriella igh.  

  Hímer József (hangosítás) 
      Határidő: aug.31. 17.00 
 
Tankönyvosztás    Felelős: Nagy Anita tkf. 
      Határidő: aug. 29. alsó tagozat 
           aug. 31. felső tagozat 

 
SZEPTEMBER 
 

A tanítással töltött "A" és "B" hetek folyamatosan váltakoznak. A szünetekre eső teljes heteket 
nem vesszük figyelembe. A szeptember 1-jével, péntekkel kezdődő hét "B" hét. 
A szorgalmi idő 180 tanítási napot tartalmaz, továbbá hat nap tanítás nélküli munkanapot. Ebből 
egy nap a diákönkormányzat által szervezett programoké, egy pedig a pályaorientációé.  
A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést (Nkt.30.§ (1) a nevelé-
si-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. (Márc. 10-e, szombat munkanap márc. 16-a helyett, 
ápr. 21-e szombat munkanap ápr.30-a helyett.) 
 
 
Órarendek elkészítése   Felelős: Barta Gabriella igh. 
     Turiné Bajzáth Erika igh. 

Kulinné Kupai Márta igh. 
Nádasné Nagypál Judit 

      Határidő: szept. 1. 
  
Első tanítási nap 2017. szept. 1. péntek. 8.00 – a szakórák órarendje  

  szerint 
      (Négy óra tartása: az osztály az osztályfőnökkel.) 
      Étkezés lépcsőzetesen, időbeosztás szerint 

(Egyeztetés a konyhával!). 
Felelős: szervezeti mkv.-k, osztályfőnökök és az  
              iskola vezetősége 
 

Nemzeti Tehetségprogram    Felelős: Kulinné Kupai Márta ig.h 
NTP-MŰV-17-0166 sz   Határidő: szept. 4. 
táncos projekt indítása, szülői értekezlet      . 
 
Művészetoktatási nyilatkozatok begyűjtése Felelős: Rimóczi Márta és Jándi Piroska 
      Határidő: szept. 8. 
 
Fejlesztő foglalkozások órarendje  Felelős: fejlesztőpedagógusok 

Határidő: szept. 11. 
 
A fejlesztő és táncművészeti   Felelős: gyógy- és fejlesztőpedagógusok 
foglalkozások kezdete   Határidő: szept. 11. 
 
Naplók adatainak kitöltése Felelős: osztályfőnökök, napközis nevelők, 

  szaktanárok, csoportveztők 
      Határidő: - osztálynapló: szept. 11. 
              - napközis napló:  szept. 11. 
           - egyéb naplók:    szept. 11. 
 
Tanulmányi kirándulás a Holokauszt  Felelős: magyar mk. 
Emlékmúzeumba     Határidő: szept. 12. 
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Ügyeleti rend, ebédrend és szekrényrend  Felelős: Molnár Mónika és Barabás Krisztina mkv.-k 
megtervezése Határidő: szept. 15. 

 
Szeptember 1-15-ig mindenki ügyel a munkaideje alatt!  
   
Munkaközösség-    Felelős: vezetőség 
vezetői értekezlet    Határidő: szept. 18. 
 
SZMK-értekezlet     Felelős: Gál Gábor ig. 
      Határidő: szept. 19. 
 
Tanulmányút Nyíregyházára a  Felelős: Kulinné Kupai Márta 
Nemzeti Tehetségprogram    Határidő: 2017. szept. 22-23.                       
NTP-MŰV-17-0166 sz.                                  
táncos projekt keretén belül                           
 
Arany János-emlékhét   Felelős: Magyar mk.  
(külön programterv alapján!)   Határidő: szept. 25-29. 
 
Szaktárgyi tanmenetek,           Felelős: munkaközösség-vezetők, 
fejlesztőnaplók leadása ellenőrzésre          Barta Gabriella igh., 

Turiné Bajzáth Erika igh. 
                                                                   Kulinné Kupai Márta igh.,  
               Határidő: szept. 29.  
 
Októberi statisztika előkészítése   Felelős: Gál Gábor ig., 
(osztálynapló, művészetoktatás)  Barta Gabriella igh.,  
      Turiné Bajzáth Erika igh.  

Kulinné Kupai Márta igh.                                
                                                                      Határidő: szept. 25. 
             
Szülői értekezletek    Felelős: szervezeti mkv.-k,  
         osztályfőnökök,  
         ill. minden nevelő 
      Határidő: szept. 1., ill. szept. 19-e után. 
 

(Az SZMK tagjait kérjük bevonni az értekezletekbe!) 
 

      1. évfolyam: szept. 1. (péntek) és 4. (hétfő) 
      Alsó tagozat: szept. 20., 25. 
      Felső tagozat: szept. 21., 27.    
      Balett tanszak: szept. 26. 
      Néptánc tanszak: okt. 2.. 
 
Az 1. évfolyam tanulóinak bemenetmérése Felelős: Munkácsi Ildikó és az 1. o.-ban tanítók 
az országos mérőanyaggal (DIFER)  Határidő: szept 23. 
 
Fejlesztő- és gyógypedagógusok  Felelős: fejlesztő- és gyógypedagógusok 
konzultációja az érintett szülőkkel  Határidő: szept. 29-ig. 
          

Alapítványi kuratórium ülése   Felelős: Gál Gábor ig.-elnök 
      Határidő: szept. végéig 
 
A több napos osztálykirándulások, erdei iskolai programok időtervének (8 év alatt egyszer) leadása.  
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(Az írásban leadott igények a megbeszélt szempontok alapján a védett időpontokat, időszakot 
figyelembe véve máj. 14. – máj. 31. amely alól nincs kivétel!) – három kirándulónap kijelölés-
sel! 
      Kirándulónap: május 16. (szerda) - alsó tagozat 
                   május 23. (szerda) 5. és 7. évf.  
                  június 1. és 2.. (pén., szom.) 6. évf. 
 

      Felelős: Molnár Mónika mkv. 
          Barabás Krisztina mkv. 
      Határidő: szept. 30. 
     

OKTÓBER 
 

Németországi erdei iskola (6. évf.)  Felelős: Garzsikné Barsi Mónika  
Szülői értekezlet                                           és Kulinné Kupai Márta  
                                                                      Határidő: okt. 21-27. 
 
Magatartás- és szorgalomértékelés  Felelős: szervezeti mkv.-k 
alsó tagozaton és az 5-8. évfolyamon.  Határidő: okt. 2. (hétfő) 
 

A tanulónyilvántartás aktualizálása  Felelős: Makó Gabriella és Bertáné Fülóp Éva 
(Adatváltozás jelentése öt napon belül                iskolatitkárok                                                                     
az igh.-i irodában is!)    Határidő: okt. 2. 
Törzslap: igh.-knél 
Nyilvántartás: iskolatitkároknál     
 

Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv  Felelős: Kislakiné Ádám Ildikó és a gyermek- és 
készítése         az ifjúságvédelmi felelősök 
      Határidő: okt. 2. 
       
DÖK-munkaterv elkészítése   Felelős: DMS-tanárok 
      Határidő: okt. 2. 
        

Zenei világnap megünneplése   Felelős: Művészetek munkaközösség 
         Fehérné Andrekovics Erzsébet mkv. 
      Határidő: okt. 2. (hétfő) 
 

Törzslapok kitöltése számítógéppel (kinyomtatás nélkül) elektronkusan 1. évfolyamon és a 2-5. 
évfolyamon papíralapon, illetve a távozó vagy az újonnan érkező tanulók esetében. A naplók sor-
számának beírása minden törzslapra. (Az esetleges változások figyelembevételével.) 
  
      Felelős: osztályfőnökök 
      Határidő: okt. 2. 
 

Adatgyűjtés a 2017. évi    Felelős: Barta Gabriella igh. 
közoktatás-statisztikai       Turiné Bajzáth Erika igh. 
adatszolgáltatáshoz         Kulinné Kupai Márta igh 
      Határidő: okt. 6-ig    
    .  
Osztályfőnöki és munkaközösségi tervek, Felelős: munkaközösség-vezetők, 
foglalkozási tervek, szakköri tervek,   osztályfőnökök, szakkör- és napközivezetők 
egyéni fejlesztési tervek leadása  Határidő: okt. 6. 
 
Október 6-ai megemlékezés   Felelős: magyar mk. 
      Határidő: okt. 6. (péntek) 
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Őszi papírgyűjtés    Felelős: Pálinkásné Kálmán Klára (Felső tagozat) 
      Felelős: Filemon Henriette (Alsó tagozat) 
      Határidő: okt. 9. 
 

Egyéni fejlesztési tervek leadása   Felelős: Gyógy- és fejlesztőpedagógusok 
rehabilitációhoz (SNI, BTMN)  Határidő: okt. 13. 
 
Egyéni fejlesztési tervek leadása többségi  Felelős:minden nevelő és az intézményvezetés 
foglalkozáshoz        Határidő: okt.13. 
 
Az 1.évfolyam  és a művészetoktatás Felelős: az 1. évf. műv.-i csop.-ok vezetői 
tanmeneteinek leadása   Határidő: okt.13. 
                                                                                
Októberi statisztika ellenőrzése és   Felelős: Gál Gábor ig. 
továbbítása     Határidő: okt.14. (péntek) 
 
Iskolatanács évindító ülése   Felelős: iskolatanács  
      Határidő: okt. 15-ig 
 

Munkaközösség-vezetői értekezlet  Felelős: vezetőség 
      Határidő: okt. 16. (hétfő) 
 
Szülői értekezlet az első évfolyamos  Felelős: Munkácsi Ildikó mérésügyi felelős 
tanulók bemenetméréséről   Határidő: okt. végéig 
     
Olvasóvá nevelési program   Felelős: iskolai könyvtárosok  
      Határidő: okt.-ben kezdve 
       
Nemzeti ünnep – okt. 23.  Felelős: Bajáriné Szalados Kornélia és a 8. évf. 
    Határidő: okt. 20. (péntek) 
 
Németországi erdei iskola (6. évf.)  Felelős: Garzsikné Barsi Mónika és 
- a program megvalósítása     Kulinné Kupai Márta igh. 

      Határidő: okt. 21-27. 
 
 

Őszi szünet: 2017. okt. 30-tól nov. 3-ig 
 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: okt. 27. (péntek).  
A szünet utáni első tanítási nap: nov. 6. (hétfő) 
 

 
NOVEMBER 
 

Magatartás- és szorgalomértékelés alsó  Felelős: szervezeti mkv.-k 
tagozaton és az 5-8. évfolyamon.  Határidő: nov. 6. (hétfő) 
            
Pályaorientációs nap                                     Felelős: Pályaválasztási felelős, szervezeti mk.vez.-k                                                             
                                                    Határidő: 2017. nov. 9. 
 

 Nyílt hét szülőknek, érdeklődőknek  Felelős: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök 
 2 tanítási óra / nevelő    szaktanárok 
       Határidő: nov. 13-17.  

                                                                        
Munkaközösség-vezetői értekezlet  Felelős: vezetőség 
      Határidő: nov. 20. 
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Továbbtanulással kapcsolatos teendők  Felelős: 8.-os osztályok osztályfőnökei 
áttekintése, nyílt órák és pályaválasztási  Turiné Bajzáth Erika igh. 
szülői értekezletek a  középiskolákban Pályaválasztási felelős: Soós-Varga Ildikó  
                Határidő: nov. 30-ig 
 
 „Egészséges életmód” rendezvényei Felelős: Ember és természet munkaközösség és  
  alsós szervezeti munkaközösség 
  Határidő: november végéig           
  

Az elégtelenre álló tanulók    Felelős: minden szaktanár 
szüleinek értesítése    Határidő:  felső t. nov. 25-ig és alsó t. dec 18. 
            
Fogadóórák Felelős: Barabás Krisztina és Molnár Mónika mkv.-k 
  Határidő:  alsó tagozat: nov. 21. (kedd) 
              felső tagozat: nov. 20. (hétfő) 
 
Jelentkezés a karácsonyi műsorra Felelős: Fehérné Andrekovics Erzsébet mkv. 
  Határidő: november 30-ig 

 
DECEMBER 
 

Adventi gyertyagyújtás   Felelős: Garzsikné Barsi Mónika mkv. és alsós mk. 
         dec. 4. 1.a ,  dec. 11. 2.a, dec. 18. 2.b 
      Határidő: december 4-től karácsonyig hétfőnként 
 
Adventi játszóház az alsó tagozatnak          Felelős: Molnár Mónika mkv. 
                                                                     Határidő: december eleje 
 
Magatartás- és szorgalomértékelés alsó Felelős: szervezeti mkv.-k 
tagozaton és az 5-8. évfolyamon.  Határidő: dec. 4. 
       
Mikulás-ünnepségek megszervezése isk. Felelős: osztályfőnökök, napközis nevelők,  
3. évfolyam nak és óvodásoknak Határidő: dec. 8-ig     
   
Továbbtanulással kapcsolatos teendők:  Felelős: 8. osztályok osztályfőnökei 
jelentkezési lapok továbbítása a központi  Turiné Bajzáth Erika igh. 
írásbeli felvételi vizsgákra   Pályaválasztási felelős: Soós-Varga Ildikó 
és AJTP pályázat benyújtása  Határidő: dec. 9. 
 
Karácsonyi bazár    Felelős: DÖK 
      Határidő: dec. 19. 
 

Karácsonyi ünnepség Felelős: Művészetek munkaközösség és 
      Kulinné Kupai Márta 
  Jelentkezési határidő a műsorra: nov. 30.! 
  Fehérné Andrekovics Erzsébet mkv. 
   Határidő: dec. 20. 17.00 óra (szülőknek) 
                   dec. 21. 11.00 óra (tanulóknak) 
                                                                        

 
Téli szünet: 2017. dec. 27-től 2018. jan. 2-ig 
December 22-e tanítás nélküli munkanap. 

 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. dec. 21. (csütörtök). 
A szünet utáni első tanítási nap 2018. jan. 3. (szerda). 
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JANUÁR 
 

Félévi készségmérések megíratása, kiértékelése a munkaközösségek által megfogalmazott, az 
előző tanévből adódó feladatok alapján    
      Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 

Határidő: jan. 12-ig (előbb is lehet) 
 

Munkaközösség-vezetői értekezlet  Felelős: vezetőség 
      Határidő: jan. 15. (hétfő) 
 
Művészeti iskolások félévi vizsgája  Felelős: Kulinné Kupai Márta igh. 
      Határidő: jan. 3-tól 19-ig 
 
Központi írásbeli felvételi vizsgák a   Felelős: 8. osztályok osztályfőnökei 
kilencedik évfolyamra és az AJTP-ba Pályaválasztási felelős: Soós-Varga Ildikó 
jelentkezők számára. (Az általános  Határidő: 2016. január 20. 
felvételi eljárás kezdete.)    
 
Farsanghoz kötődő gyermekrendezvé- Felelős: DÖK, DMS-tanárok 
nyek (Részletes program a DÖK-  Határidő: feb. 2. 
munkatervben)  
 
 
A szorgalmi idő az I. félévre vonatkozóan  január 26-ig tart! 
 

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2017/2018. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondos-
kodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. 

évfolyamán, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 
vevő tanulók esetében 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell megszervezniük. A mérés ered-

ményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2018. június 1-jéig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói 

Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®). 
 
 

Osztályozó, értékelő értekezletek Felelős: Gál Gábor ig.  
  Barta Gabriella igh. 
  Turiné Bajzáth Erika igh., 
  Kulinné Kupai Márta igh. 
                                                                      Határidő: jan. 29-től 31-ig 

 
A tanmenetek és a haladási naplók óra- Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 
számainak összevetése, a szükséges Határidő: jan. 31-ig 
korrekció elkészítése     
   
Tankönyvrendelés, taneszközjegyzék Felelős: Gál Gábor ig., mkv.-k 
előkészítése        és a tankönyvfelelős  
                                                                     Határidő: vonatkozó rendeletek szerint 
 
A leendő első osztályos nevelők   Felelős: Gál Gábor igazgató 
kiválasztása     Határidő: január 31-ig 
 
Az 1. osztályos beiskolázási folyamat  Felelős: Barta Gabriella igh., 
előkészítése         Kulinné Kupai Márta igh. 
Tájékoztató az óvodák számára a      Molnár Mónika mkv. 
beiskolázás előkészületeivel kapcsolatos    Bodroginé Gémes Vikrtória  
időpontokról     Határidő: jan. 31-ig.                                                                            
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FEBRUÁR 
 

Félévi értesítők kiadása   Felelős: minden osztályfőnök 
      Határidő: feb. 2. (péntek) 
 
Iskolai sítábor (min. 20 fő saját tanuló!) Felelős: Grósz István mkv. 
      Határidő: feb. első fele 
 
Félévi értékelési és nevelési értekezlet Felelős: Gál Gábor igazgató 
(A nap tanítás nélküli munkanap.)*     Barta Gabriella igh., 
         Turiné Bajzáth Erika igh. 
         Kulinné Kupai Márta igh. 
      Határidő: febr. 12. (hétfő)  
 
SZMK-választmányi értekezlet  Felelős: Gál Gábor igazgató 
      Határidő: febr. 13. (kedd)  
               

Pályaválasztási szülői értekezletek a Felelős: Soós-Varga Ildikó páv.f. és az oszt.f.-ök 
8. évfolyamos szülők részére  Határidő: feb. 5-6. 
 
Szülői értekezletek    Felelős: osztályfőnökök, szervezeti mkv. 
      Határidő: febr. 13-tól. 
      - alsó tagozat: febr. 14. (szerda), feb. 19. (hétfő) 
      - felső tagozat: febr. 15. (csütörtök), febr. (20.) 
 
Továbbtanulási lapok begyűjtése, leadása Felelős: 8-os osztályfőnökök,  
(HÍD-program intézményei, érintettjeinek  Soós-Varga Ildikó pályav.-i felelős és 
figyelemmel kísérése, tájékoztatása.)  a felsős osztályfőnökök 
      Határidő: feb.9. (péntek) 
 
Továbbtanulási lapok elküldése!  Gál Gábor ig. 
      Határidő: feb. 19. (hétfő)  
 
Munkaközösség-vezetői értekezlet  Felelős: vezetőség 
(A Mátyás Tudósai verseny miatt)  Határidő: szükség szerint 
 

„Mátyás tudósai a Kőrösiben”   Felelősök: Jándi Piroska, Barta Gabriella igh. 
megyei verseny                                            Határidő: 2018. febr. 23. (péntek) 
(A nap tanítás nélküli munkanap.)*        
 
Az intézményen kívüli versenyeken részt vevő tanulók helyezésen alapuló továbbversenyeztetése 
a szaktanárok megegyezése után. Cél: a versenyzőket megkímélni a túlterheléstől. 
 

(Felkészülési napot a válogatókra nem adunk, csak a megyei és az országos középdöntőkre, döntőkre.) 
 

      Felelős: munkaközösségvezetők, minden nevelő 
      Határidő: folyamatos  
 
A DIFER-mérés zárása a 3. évfolyamon Felelős: Munkácsi Ildikó min.csop. vez. 
      Határidő: febr. 28-ig 
 
 

MÁRCIUS 
 
Néptáncos reutlingeni vendégszereplés       Felelős: Kulinné Kupai Márta igh. 
                                                                      2018. márc. 1-4. 
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"Iskolánkba várunk!" – leendő elsősöknek  Felelős: Gál Gábor igazgató 
és szüleiknek iskolai bemutatkozás   Barta Gabriella igh., Kulinné Kupai Márta igh.  
      az alsós mk., táncos mcs. 
      Határidő: márc. 3 
 
Munkaközösség-vezetői értekezlet  Felelős: vezetőség 
      Határidő: márc. 5. 
 
Magatartás- és szorgalomértékelés.  Felelős: szervezeti mkv.-k 
alsó tagozaton és az 5-8. évfolyamon Határidő: márc. 12. 
            
Nemzeti ünnepünk, március 15.   Felelős: Alsós magyar mk. – 4. évfolyam 
      Határidő: márc. 14. (szerda) 
 

A 2013-2018-ig érvényes továbbképzési Felelős: Gál Gábor ig. 
terv alapján a beiskolázási terv elfogadása  Határidő: márc. 15-ig 
 
Japán vendégek fogadása - műsor               Felelős: Kulinné Kupai Márta 
                                                                      Határidő: 2018. március 20-i hét  
 
A 8. évfolyamon a továbbtanulási  Felelős: 8-os osztályfőnökök és a 
adatlap módosítása, elküldése     pályaválasztási felelős 
      Határidő: márc. 21-22. (mód.) 23. (péntek) elküldése 
 
Nyílt órák a 4. évfolyamon és a  Felelős: Barta Gabriella igh. 
művészetoktatási foglalkozáson a     Kulinné Kupai Márta igh. 
leendő 1. osztályosok szüleinek  Határidő: márc. 19-23. 
      
Szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok Felelős: Barta Gabriella igh. 
szüleinek         Kulinné Kupai Márta igh. 
      Határidő: márc. 26-ig 
 

Tavaszi szünet: 2018. márc. 29-től 2018. ápr. 3-ig 
 Április 4. tanítás nélküli munkanap 

 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 28. (szerda). 
A szünet utáni első tanítási nap: április 5. (csütörtök)  

 

ÁPRILIS 

 
Munkaközösség-vezetői értekezlet  Felelős: vezetőség 
      Határidő: ápr. 5. (csütörtök) 
 
Jubileumi  rendezvényhét  Felelős: Gál Gábor ig. és az igh-k, valamint minden  
(Részletes program alapján – melléklet) nevelő és technikai dolgozó 
   Határidő: 2018. április 9-13. 
 
Kőrösi-kupa versenyei   Felelős: testnev. mk. 
      Határidő: ápr. 9-13. 
 
Projektnap: Komplex művészeti program bemutatása 
 
A költészet napja – megemlékezés  Felelős: magyar mk.-ek 
isk.rádió 1. óra elején (isk.rádió),  Határidő: ápr.11. (szerda) 
alsó tagozaton versmondó verseny (1-2. évf.) 
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A minimumszintet nem teljesítő tanulók  Felelős: minden szaktanár 
szüleinek értesítése    Határidő: ápr. 13-ig (péntek) 
 
Magatartás- és szorgalomértékelés  Felelős: szervezeti mkv.-k 
alsó tagozaton és az 5-8. évfolyamon.                      of.-i mkv-k 
      Határidő: ápr. 16. (hétfő) 
    
Elsősök beírása    Felelős: Gál Gábor ig. 
         Barta Gabriella igh. 
                                                                                   Kulinné Kupai Márta igh. 
      Határidő: ápr. … (a hatályos rendelet alapján) 
 
Fogadóórák     Felelős: Barabás Krisztina mkv. 
         Molnár Mónika mkv.-k 
                                                                     Határidő: április 16-17. 
           alsó tagozat: ápr. 17. (kedd) 
           felső tagozat: ápr. 16. (hétfő) 
    
Az év végi mérések megtervezése,   Felelős: Munkácsi Ildikó mbv. és a mkv.-k   
      Határidő: ápr. 20-ig.  
 
„Határtalanul” pályázat szülői értekezlete Felelős: Reményi Mónika 
      Határidő: ápr. közepe 
 
DÖK-nap (tagozati szinten)   Felelős: DMS-tanárok és minden pedagógus 
/A DÖK éves munkaterve alapján./   Határidő: ápr. 21 (szombat) 
(A nap tanítás nélküli munkanap.)*   
 
Fenntarthatóság témahét                             Felelős: Ember és természet mk., Ökoiskola m.cs. és  
Fogyasztói tudatosság, fogy.védelem)         DÖK 
                                                                     Határidő: 2018. ápr. 23-27. 
 
Coop-futás      Felelős: Testnevelés mk. és  of.-ök 
      Határidő: kiírás alapján 

 
MÁJUS 
 
Anyák napi megemlékezések   Felelős: osztályfőnökök és napközis nevelők 
osztálykeretben (igény szerint)   Határidő: május 1. hete 
 
Tavaszi papírgyűjtés    Felelős:   
       Felső tagozat: Pálinkásné Kálmán Klára  
       Alsó tagozat: Filemon Henriette 
      Határidő: május eleje 
 
Határtalanul program megvalósítása Felelős: Reményi Mónika 
(Erdélyi kirándulás)    Határidő: máj. 2-6. 
 
Magatartás- és szorgalomértékelés   Felelős: szervezeti mkv.-k. 
alsó tagozaton és az 5.-8. évfolyamon. Határidő: május 7. 
      

Munkaközösség-vezetői értekezlet  Felelős: vezetőség 
      Határidő: máj. 14. (hétfő) 
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Művészeti iskolába jelentkező elsősök Felelős: Kulinné Kupai Márta igh. 
felvételi alkalmassági vizsgája  Határidő: május végéig 

 
A 20/2012. EMMI rendeletnek megfelelő  Felelős: osztályfőnökök, igh.-k 
nyilatkozatok begyűjtése   Határidő: május 7-18. 
 
 

Év végi tantárgyi felmérések előkészítése   Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 
                          Határidő: ápr. végétől folyamatosan máj. 11-ig 
 
Év végi tantárgyi felmérések   Felelős: szaktanárok és az osztályfőnökök    
                          Határidő: máj. 14-től jún. 1-jéig 
 

(Erre az időszakra TILOS kirándulást, iskolán kívüli, tanítást befolyásoló programot tervezni!!! Ez alól 
nincs kivétel sem!) 
 

Idegen nyelvi szövegértési   Felelős: Bagdi Judit mkv. és Barabás Krisztina 
         telephelyi koordinátor 
      Határidő: május 16. (szerda) 
 
1. kirándulónap    Határidő: május 16. (szerda) 1-4. évf.  
          
Szövegértési és matematikai   Felelős: Barabás Krisztina telephelyi koordinátor 
eszköztudás fejlődésének mérése     Turiné Bajzáth Erika igh. 
(kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon     Határidő: május 23. (szerda) 
 
2. kirándulónap    Határidő: május 23. (szerda) 5. és 7. évf. 
    
Az 1. évfolyam utómérése (DIFER)  Felelős: Munkácsi Ildikó mb. csop. vez. 
      Határidő: május 25-ig. 
 

JÚNIUS 
 

A nemzeti összetartozás napja  Felelős: Gál Gábor ig. 
(„Az összetartozás dala”)    Határidő: jún. 4. 
 

SZMK-értekezlet    Felelős: Gál Gábor ig. 
      Határidő: jún. elején.  
            
Művészeti iskolások vizsgája   Felelős: Kulinné Kupai Márta igh. 
(Jubileumi díszelőadások)                            Határidő: néptánc: jún. 2. 17.00 
           balett: jún. 6. 17.00 
 
Tantárgyi felmérések értékelése és   Felelős: szaktanárok, osztályfőnök. 
leadása      Határidő: június 11. 
  
Intézményi intézkedési terv az előző  Felelős: Gál Gábor ig. 
évi országos alapkészség, képesség- Határidő: jún. 11. 
mérésről tan.-i és int.-i adatok alapján 
 
3. kirándulónap a 6. évfolyamnak  Felelős: 6.-os oszt.f.-ök 
(A 8.-osok az Erzsébet-programban  Határidő: június 8. 
a tanév elején kirándulnak.)    
 
Osztályozó, értékelő értekezletek Felelős: Gál Gábor ig.        
(Napköziben is dolgozó szaktanárokkal.)        Barta Gabriella igh.  
     Turiné Bajzáth Erika igh. 
     Kulinné Kupai Márta igh.                                                                    
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  Határidő: alsó tagozat: jún. 4-12. 
           felső tagozat: jún. 11-12. (hétfő-kedd) 
 
(Az osztályozó, értékelő értekezletek idejére szintén TILOS kirándulást, iskolán kívüli prog-
ramot szervezni!)  

 
Ballagási főpróba    Felelős: Felelős: iskolavezetés, felsős szervezeti mk.,  
      Barabás Krisztina mkv. és a 7.-es of.-ök 
      Határidő jún. 14.   
 

 

Ballagás      Felelős: iskolavezetés, felsős szervezeti mk.,  
      Barabás Krisztina mkv. és a 7.-es of.-ök 
      Határidő: jún. 15. (péntek) 10.00, ill. 12.00  
 
Az utolsó tanítási nap: 2018. jún. 15. péntek.  
 
Középiskolába felvételt nem nyert tanulóról Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló 
állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az 
állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvé-
telét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a 
megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely 
a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében   
      Felelős: Gál Gábor ig., Turiné Bajzáth Erika igh. 
      Határidő: jún. 18. (hétfő) 
 
Középiskolai beiratkozások   Határidő: jún. 21-23. (csütörtök-szombat) 
Tanévzáró ünnepség    Felelős: Gál Gábor és Turiné Bajzáth Erika igh. 
                                                                      Határidő: jún. 20. szerda 18.00 
          
Tanévzáró értekezlet    Felelős: Gál Gábor és a vezetőség 
      Határidő: jún. 26. (kedd)  
 
Nevelőtestületi kirándulás    Felelős: Gál Gábor intézményvezető 
(Program- és árajánlat folyamatban)  Határidő: június 27-30. 
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A tanév során folyamatosan zajló pályázati és egyéb programok, amelyek időtervezése egyezte-
téssel fog történni: 
 
 

A TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0040 azonosítószámú, „A természettudományos oktatás módszertaná-

nak, eszközrendszerének korszerűsítése és a diákkutatás fejlesztése Varga Katalin Gimnáziumban” 

című projektben együttműködő partneriskolaként 11 órán vesznek részt 7-8-os tanulóink fizika, ké-

mia, biológia, földrajz tantárgyakhoz kapcsolódó kísérletek elvégzésével. (A pályázat öt évre szóló 

fenntartásának ez a 3. tanéve.) 

A 8. évfolyamosok pályaválasztási programja kiegészül a Szakszolgálat interaktív foglalkozásaival: 

szakmák megismerése, önismereti foglalkozások és tesztek kitöltése segíti az iskolaválasztást olyan 

tanulóknak, akik még bizonytalanok, vagy nincs elképzelésük a továbbtanulást illetően. (?) 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőfor-

rás Támogatáskezelő által meghirdetett, "A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó 

programok támogatása" című, NTP-MŰV-17 kódjelű, NTP-MŰV-17-0166 pályázati azonosítón 

nyilvántartásba vett „Karcolatok a Nyírség szívéből” című néptáncos pályázat megvalósítása (Bó-

lya Dávid, Kulinné KupaiMárta, Nánási Alexandra és Nánásiné Dr. Horváth Edit) 1.999.000,- Ft 

pályázati támogatásból. 

EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos 

élményközpontok fejlesztése program az Ember és természet munkaközösség tagjainak (Barta Gab-

riella, Kulinné Kupai Márta, Lőcsei Eszter és Vass Lajosné) megvalósításában. 

TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 
„Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az 

általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kap-

csolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” (Fenntar-

tási kötelezettség)  
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SZORGALMI IDŐ – TANÍTÁSI SZÜNETEK RENDJE 
 
Szorgalmi idő: 2017. szept 1. (péntek) – 2018. jún. 15. (péntek) 
 
A tanév első féléve:    2018. 01. 26-ig tart. 
A félévi bizonyítványok kiadása:  2018. 02. 02-ig történik. 
Nyári szünet a tanulóknak:   2018. 06. 18-tól kezdődik. 
A pedagógusok szabadsága:  2018. 06. 28-tól kezdődik. 
 

 

Tanév közi szünetek rendje: 
 

Őszi szünet:   2017. őkt. 30-tól nov. 3-ig  
Téli szünet:   2017. dec. 27-től 2018. jan. 2-ig 

Tavaszi szünet:  2018. márc. 29-től ápr. 3-ig (ápr. 4. tanítás nélküli munkanap) 
 
 

A 6 NAP FELHASZNÁLÁSA:  
 
- 1 nap: DÖK-nap ápr. 21. (szombat)  
- 1 nap: Kötelező pályaorientációs nap (új elem a Rendeletben!) nov. 16. (csütörtök) 
- 1 nap: Mátyás-tudósai verseny feb. 23. (péntek) 
- 1 nap: félévi értekezlet feb. 12. (hétfő) 
- 1 nap: dec. 22. tanítás nélküli munkanap (péntek) 
- 1 nap: ápr 4. tanítás nélküli munkanap (szerda) 
 

Belső mérések:  
 
A megjelenő rendelkezések alapján, figyelembe véve a változásokat. (Meghatározása a tanév közben, 
az információk és elvárások ismeretében történik.) 
 
 

Versenyek:   
 
Szépkiejtési és szépolvasási verseny (II. Rákóczi F Á I) 
Teátrum szavalóverseny 
Szárnyaló gondolatok fogalmazási verseny (Szegő G Á I) 
Ünnepváró szavalóverseny (Szent-Györgyi A Á I) 
Mátyás tudósai megyei tanulmányi verseny 
Nyelovhelyességi verseny (Fiumei Á I) 
Bolyai matematikaverseny 
Zrínyi Ilona matematikaverseny 
Kenguru matematikaverseny 
Szent-Györgyi Töprengő 
Széchenyi krt.-i Matematikaverseny 
Alapműveleti matematikaverseny 
Szorobánversenyek 
Ószőlői matematikaverseny 
Szegő Gábor matematikaverseny 
Matekguru verseny 
Tiszaföldvári nyelvi verseny – megyei  
London Bridge (háromfordulós) – országos 
Litterátum tesztverseny – országos  
OÁTV (angol) 
Simonyi Zsigmond országos helyesírási verseny 
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Szép magyar beszéd – országos verseny 
Mátyás tudósai – megyei verseny 
Országos történelemverseny 
Kálti Márk történelem tesztverseny 
Arany János magyarverseny 
Bólyai anyanyelvi csapatverseny 
Aranyszáj szépbeszéd és szépolvasó verseny 
Karácsonyi ünnepváró versmondó verseny 
Tudásbajnokság környezetismereti verseny 
A „Míg Megnövök” Alapítvány versenyei 
 

Alapfokú művészeti versenyek 
 
A Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola táncművészeti 
tanszakain a 2017/2018-as tanévben tervezett versenyek  
 
Balett tanszakon tervezett versenyek: 
 

Berczik Sára Emlékverseny  
Szolnoki Táncművészeti Fesztivál, Szolnok Aba-Novák Agóra és Kulturális Központ 

         
Néptánc tanszakon tervezett versenyek: 
 

Tóth Ferenc Koreográfiai Verseny regionális forduló 
Kádár Ferenc Országos Népzene- és Néptáncverseny 
Tóth Ferenc Koreográfiai Verseny országos döntője 
Országos Néptáncverseny (szóló és páros) 
Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület versenyei 
Gyermek- és Ifjúsági Néptánc Szemle  
Jászberényi Szólótánc Verseny 
Gyermek Néptánc Antológia 
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ELLENŐRZÉSI TERV 
 

Az eredményes munkavégzés érdekében folytatni kell a tapasztalatcserét, a célirányos óra-
látogatásokat, melyek szolgálják a pedagógusértékelés/minősítés/tanfelügyeleti ellenőrzés kialakí-
tott rendszerének működését is - követve az elfogadott értékelési rendet. 
 

Az iskolavezetői értekezleten az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők beszá-
molnak az óralátogatások tapasztalatairól, és javaslatot tesznek tantárgyi, módszertani és nevelési 
kérdésekben. Ennek időpontja általában hétfő délután, illetve eltérő időpontot előre egyeztetve 
határozunk meg. Az elfogadott álláspontokról a munkaközösség-vezetők tájékoztatják a kollégá-
kat. 

 
Az iskola igazgatója, valamint helyettesei a 2017/2018-as tanévben továbbra is fokozottan vizsgál-
ják a mindkét intézményegységben és tagozaton egyaránt: 
 

- A munkafegyelem alakulását, kiemelten a munkahelyekre érkezést és munkakezdést, az 
órakezdést és órabefejezést, a nevelői ügyelet ellátását, az óra- és teremcserék rendjét, a ki-
osztott feladatok elvégzését.  

 

- A pedagógiai program - tantárgyfelosztás - dokumentálás hármas egységének betartását. 
 

- A tanítási órák módszertani szervezését, a képességfejlesztést, a tantárgy-pedagógiai 
szempontok betartását, munkaformákat, a szemléltetést, az eszközök kihasználását, a terem- 
és szertárrendet, 

 

- A nevelői adminisztrációs fegyelem betartását (szabályos, pontos és esztétikus naplóveze-
tés, helyettesítések beírása, hit- és erkölcstanórák vezetése, osztályzatok beírása, tájékoztató 
füzetek vezetése, a tanulói mulasztások igazolása, a fegyelmezési célú büntetések fokozatok 
szerinti betartása és alkalmazása), dicséretek és jutalmazások rögzítése. 

 

- Az országos mérés-értékelés, szakmai ellenőrzés keretében megvalósuló feladatok figye-
lemmel kísérése (fittség, edzettség; matematika-szövegértés; idegen nyelvi) 

 

- A teremrend pontos betartását, a hetesi felelősi feladatok megtartását, a termek állapotmeg-
őrzését, a tornatermek és öltözők rendjét, minden területen a tanulói felszerelés meglétét, a ta-
nulók által használt mellékhelyiségek rendjét, továbbá az ebédlő használatát. 

 

- A tanítási eszközök, sportudvar megóvását, a technikai berendezések használatát, a taka-
rékos energiafelhasználást, az állagmegóvást. 

 
 
 
 

  ÓRALÁTOGATÁSI SZEMPONTOK 
 
A legújabb szakmai dokumentumok alapján, melynek megismeréséhez lehetőséget biztosí-
tunk.  
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GYERMEKVÉDELMI MUNKA 

 
Felelősök:     Alsó tagozaton: 

Kislakiné Ádám Ildikó 
      Pintérné Bakó Zita 
     Felső tagozaton: 
      Nádasné Nagypál Judit 

Hímer József 
       

DMS-tanárok 
 

Felelősök:    Alsó tagozaton: 
      Filemon Henriette 
     Felső tagozaton 

Pálinkásné Kálmán Klára 
       
 

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM 
 

Felelős:     Szabó Tiborné 
                                                                        
 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
Felelős:     Nádasné Nagypál Judit 
    
 
    ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS, BALESETVÉDELEM 
       
Felelősök:     Maroska Marianna  
      Kőműves Helga 
      Makó Gabriella 
 
A tanévben két alkalommal tervezünk munkavédelmi bejárást: augusztus végén és júniusban. 
A tanévben szintén két alkalommal tervezünk tűzriadót: ősszel és tavasszal, de lehet nem tervezett 
időpontban is (pl. hatóság által elrendelten). 
 
      
 
Szolnok, 2017. augusztus 31. 

 
Gál Gábor 
      ig. 

 
   
      Barta Gabriella   Kulinné Kupai Márta        Turiné Bajzáth Erika 

igh.                 igh.               igh. 
     
         

 
 
 
 
 



                A Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola éves iskolai munkaterve   

 

2017/2018. tanév 26 / 26 

 

MEGJEGYZÉSEK, FELJEGYZÉSEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


