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1. Helyzetkép 

 

1.1 Bevezető gondolatok 

 

Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, amelyek az életben való 

boldoguláshoz, az élethosszig tartó tanuláshoz nélkülözhetetlenek. 

 
A társadalomban jelentkező különbségek kivédhetetlenül megjelennek az iskola falain belül 

is. Az integráció társadalmi szükségszerűség, amelynek meg kell jelennie a pedagógiai munkában is. 

Az integrált neveléshez módszertani megújulás szükséges, a megváltozott viszonyok a régi, 

rutinszerű eljárásokkal nem kezelhetőek. 

 
Iskolánk valamennyi tanulója számára biztosítja a színvonalas nevelést és oktatást, az 

esélyegyenlőség és a képességek maximális figyelembe vételével. A XXI. század kihívásainak úgy 

próbálunk megfelelni, hogy tartalmi munkánkat a továbbképzéseken tanultak és az elnyert pályázatok 

segítségével, új elemek bevezetésével, korszerű módszerek alkalmazásával tesszük hatékonyabbá. 

 
 
1.2 A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: 
 

 

Törvények: 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  
 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  

 

Kormányrendeletek: 
 
 

 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról  
 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló  törvény végrehajtásáról  
 

 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról. 

 

 

 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.226437
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.237260
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.237260
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Miniszteri rendeletek: 
 
 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  
 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról  
 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről  
 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  
 

 13/2018. (IV. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről  
 
Az intézmény belső szabályzatai: 

- Pedagógiai program és helyi tanterv 

- Szervezeti és működési szabályzat 

- Házirend 

 

2. Az iskola bemutatása  

Az Esélytér Intézményfenntartó egy olyan köznevelési intézményt kíván működtetni, amelynek során 

elkötelezett az értékalapú nevelés és oktatás iránt. 

Iskolánk számos megye településén kínálja általános iskolai (5-8.évfolyam) valamint érettségire (9-

12. évfolyam) felkészítő képzését, az érettségi vizsga szervezését és lebonyolítását. 

Jelen vagyunk: 

 Fejér megyében: Sárszentmihály, Polgárdi 

Békés megyében: Köröstarcsa, Tarhos, Gyomaendrőd 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: Tiszakóród, Botpalád, Nyírbéltek, Nyírcsaholy, Kölcse, Jármi 

Az intézmény egy központi egységből áll: Bolyai János Gimnázium és Általános Iskolából. Általános 

iskolai és gimnáziumi oktatásainkat esti munkarendben lehet választani a 16. évét betöltötteknek. 

Ezzel szeretnénk kielégíteni minden igényt, hogy a munka és a család mellett is kényelmesen tudják 

teljesíteni a vállalt feladatokat. Az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve tervezzük meg 

és valósítjuk meg a tanórákon a foglalkozásokat. Segítjük tanulóinkat az egyéni tanulási utak 

megtalálásában. Céljaink összhangban állnak a kompetenciaalapú oktatás célkitűzéseivel, és eszerint 

tantárgytól függetlenül kívánjuk fejleszteni tanulóink tanulási, önismereti és életviteli képességeit. 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.227713
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.227713
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.227713
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2.1 Személyi feltételek 

 

A nevelőtestület létszáma, valamint szakképesítése a székhelyen és a telephelyein egyaránt megfelel 

a törvényi szabályozásnak. 

Tanáraink egyetemi és főiskolai végzettséggel rendelkeznek, többen másoddiplomás képzés 

hallgatói, illetve szakirányú oktatás résztvevői.  

Tanáraink sokoldalú tapasztalattal rendelkeznek, az elméleti és gyakorlati oktatás mellett kiemelt 

figyelmet szeretnénk fordítani a tehetséggondozásra, a versenyekre való felkészítésre. Szaktanáraink 

mellett kiemelkedő szerepet kapnak az idegen nyelvi oktatók is, s ezzel együtt a nyelvoktatás, amely 

részben egy jól használható nyelvtudás elsajátítására ad lehetőséget, másrészt a nyelvvizsga-

bizonyítvány megszerzésére is lehetőséget teremt. 

2.2 TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

A székhely szerinti oktatási épület 4946 Tiszakóród, Kossuth utca 42. szám alatt található, ahol az 

elméleti képzéshez szükséges tantermek rendelkezésre állnak. 

Az intézmény eszközellátottsága megfelelő. A tanévkezdéshez minden feltétel adott. Telephelyeink 

rendelkeznek a tanévkezdéshez és a működéshez szükséges minden anyagi feltétellel. 

 

3. Célok, értékelések 

 

 

3.1  A 2017/2018-ös tanév kiemelt feladatainak értékelése 

 

Az éves munka értékelése alkalmával részletesen elemeztük, mit sikerült elérnünk, és mit 

nem a kijelölt feladatok közül. Megállapítottuk, hogy a nevelés és az oktatás területén is történt 

javulás. Az intézmény eszközellátottsága fejlesztésre szorul.  

 

 
3.2 A 2018/2019-es tanév legfontosabb általános pedagógiai célkitűzései és feladatai 

 

 Az adminisztratív munka szinten tartása, az adminisztratív dolgozói létszám 

feladatarányos kialakítása.  

 A telephelyeken a változó igények szerinti képzések beindítása, amennyiben a 

Kormányhivatal engedélyezi az új képzések szervezését.  

 Az új tanulók beilleszkedésének segítése, a hiányos előismeretek kiegészítése.  
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 A helyenkénti lemorzsolódás csökkentése egyénekre szabott bánásmóddal, empátiával, a 

tanulási stratégiák fejlesztésével, a családi, szociális körülmények felmérésével.  

 A közösségi szellem fejlesztése, az összefogásban rejlő lehetőségekre felhívás.  

 A szakirodalmak, az Internet használati lehetőségeiben való jártasság kialakítása, az igény 

felkeltése, fejlesztése.  

 A korszerű oktatás – technikai eszközök alkalmazásából adódó lehetőségek kihasználása.  

 Az oktatás technikai feltételeinek fejlesztése.  

 Esti gimnáziumi képzés továbbszervezése.  

 
 
A szervezési-vezetési területen  

 

 A munkaidő hatékony kihasználása a szakmai munka színvonalának emelése, a 

tanulók szabad idejének hasznos eltöltésének irányítása érdekében.  

 A szervezeti kultúra fejlesztése.  

 Folyamatos belső ellenőrzés.  

 A hierarchia betartása: osztályfőnök-intézményvezetőhelyettes-intézményvezető-fenntartó. 

 
A nevelés területén 

 

 A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, - az emberi, erkölcsi értékek felismerésére, 

tiszteletére nevelés.  
 

 Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt.  
 

 Környezetkultúra javítása, fejlesztése, az ehhez kapcsolódó igények kialakítása.  
 

 Egészséges életre nevelés, egészségtudatos viselkedésformák bevezetése lehetőségeinek 

feltárása.  

 

Az oktatási területen 
 

 Differenciált óravezetés, egyéni fejlesztés hatékonyságának növelése.  
 

 Tanulói aktivitás növelése az órákon, a munkafegyelemmel kapcsolatos szabályok betartása, betartatása.  

 
 A tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiváltságának átgondolása, új utak keresése.  

 
 Az adminisztrációs fegyelem javítása, a dokumentumok naprakész, pontos vezetése.  

 

4. Az intézményvezetés a tanév során kiemelten ellenőrzi az alábbi területeket: 

 

4.1 Tanügyi dokumentumokat illetően:  
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  A tantárgyfelosztás elkészítése 

Határidő: augusztus vége 

Felelős: intézményvezető 

 Órarend elkészítése 

Határidő: augusztus vége 

Felelős: intézményvezető 

 Tanmenetek elkészítése a helyi tanterv szerint, szintfelmérésre épülő tanév eleji ismétlő, szintre 

hozó, felzárkóztató foglalkozások beépítésével 

Határidő: szeptember vége 

Felelős: szaktanárok 

 

 Tanmenetek ellenőrzése, összevetése a helyi tantervvel  
 

Határidő: szeptember vége 

 

Felelős: intézményvezetőhelyettes 

 

 Tanügyi dokumentumok (haladási és osztályozó naplók, anyakönyvek, beírási napló) 

összhangjának ellenőrzése  
 

Határidő: szeptember vége 

 

Felelős: intézményvezetőhelyettes 

 

 Haladási és osztályozó naplók naprakész vezetésének ellenőrzése  
 

Határidő: folyamatos, havi rendszerességgel 

 

Felelős: intézményvezetőhelyettes 

 

 A tanítási órák hatékonyságának ellenőrzése óralátogatásokon keresztül.  
 

Határidő: folyamatos  
 

Felelős: intézményvezető, intézményvezetőhelyettes 
 

 A helyi tantervhez, kerettantervekhez és a szaktanár tanmenetéhez viszonyított lemaradások 

tanév végi záró adatainak regisztrálása  

 

Határidő: tanév végi osztályozó értekezlet 

 

Felelős: szaktanárok, intézményvezetőhelyettes 

 

 Tanév végi dokumentáció ellenőrzése (bizonyítványok, anyakönyvek megírása; naplók).  
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Határidő: 2019. június 20. 

 

Felelős: intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, szaktanárok 

 

 

4.2 A tanítási órákat, foglalkozásokat illetően: 
 
 

 az egyéni fejlesztés működési struktúrájának ellenőrzése tartalmi és szervezési tekintetben 

(határidő: félév vége)  
 
 

 óralátogatások alkalmával a differenciált képességfejlesztés megfigyelése (határidő.: 
folyamatos)  

 
 szemléltetés és motiváció a tanítási órákon (határidő: folyamatos)  

 
 felzárkóztatás, tehetséggondozás (határidő: folyamatos)  

 
 
 

5. Működési terv 

 

Alakuló értekezlet    2018. augusztus 25. 

Javítóvizsga     2018. augusztus 22. 

Osztályozó és különbözeti vizsgák  2018. szeptember 08-től 2019. június 14-ig 

 Tanévnyitó tantestületi értekezlet  2018. szeptember 08. 

 Félévzáró értekezlet    2019. január 25. 

 Év végi értekezlet    2019. június 28. 

 

6. Az iskolai tanév helyi rendje 

 

A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell 

megszervezni. 

A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 10. (péntek), utolsó tanítási 

napja 2019. június 14. (péntek), az utolsó, befejező évfolyamokon 2019. május 02. 

Tanítási napok száma: 180 

A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha 

az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről 
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szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 30. §-ában 

meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. 

Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag tanítási évben történő feldolgozásáról.  

A felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját - a tanítási év első és utolsó hetének keretében - 

az intézményvezető határozza meg. 

 

Az első félév vége: 2019. január 25. 

 

Az iskoláknak 2019. február 01-ig kell kiosztaniuk a félévi bizonyítványt, illetve értesíteni a 

tanulókat az első félévben elért tanulmányi eredményükről. 

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi 

értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának 

vizsgálatát. 

A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a 

fenntartónak. 

 

 

6.1. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok  

 

A tanítási szünetek időpontjai a 2018/2019. évi tanév rendje rendelethez igazodik. 

 

Az őszi szünet 2018. október 29-tól november 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. 

október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).  

A téli szünet 2018. december 21-től 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. 

december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). 

A tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2018. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. 

április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda). 

 

6.2.  Piros betűs ünnepek: (munkaszüneti napok) 

 

Október 6. (Emlékezés az Aradi vértanúkra, osztályfőnöki órán és a tanórákon) 

Október 23. (Nemzeti ünnep) 
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November 1. ( Mindenszentek, vasárnap) 

Március 15.(Nemzeti Ünnep) 

Április 19. (Nagypéntek) 

Április 21-22. (Húsvét) 

Április 16. (Emlékezés a holokauszt áldozataira osztályfőnöki órán és a tanórákon) 

Május 1. (Szerda, a munka ünnepe) 

Június 10 (Hétfő, Pünkösd) 

 

7. A 2018/2019-es tanév fő feladatai 

 

 Az intézményi dokumentáció felülvizsgálata. 

 Havonta legalább egyszer személyes tanári megjelenés az irodában dokumentáció ügyében. 

 Ez egyben a havi rendszerességgel megtartandó értekezletek ideje is. 

 Együttműködés, partneri kapcsolatok erősítése. 

 Jó gyakorlatok továbbvitele –a közösségi munka megerősítése. 

 Iskolai szabályok betartása, betartatása. 

 Érettségi vizsga 

8. Eseménynaptár: 

MUNKAREND 
2018/2019. tanév 

 

S.sz. Feladat Időpont Felelős 

1.  Tantárgyfelosztás elkészítése 2018.augusztus 15. Intézményvezető 

2.  Órarendek elkészítése 2018.augusztus 22. Intézményvezető 

3.  Nevelőtestületi (alakuló) értekezlet 2018.szeptember 08. Intézményvezető 

4.  Tanévnyitó 2018.szeptember 10. Intézményvezető 

5.  
Első tanítási nap (baleset megelőzési oktatás, 

osztályfőnöki óra) 
2018.szeptember 10. 

Intézményvezetőhelyet

tes, osztályfőnökök 

6.  Tanévnyitó értekezlet 2018.szeptember 08. Intézményvezető 

7.  
Tantárgyi tematikák, tanmenetek leadásának 

határideje 
2018.szeptember 22. 

Tantestület-

intézményvezetőhelyett

es 

8.  Törzslapok megírása 2018.szeptember 29. osztályfőnökök 

9.  
Megemlékezés az aradi vértanúkról 

osztálykeretben 
2018.október 6. osztályfőnök 
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S.sz. Feladat Időpont Felelős 

10.  

Statisztikai adatok (október 1-i állapot 

szerint) összegyűjtése és leadása az 

intézményvezetőnak 

2018.október 5. 
Intézményvezetőhelyet

tes 

11.  Statisztikai adatok megküldése OH-nak 2018.október 15. Intézményvezető 

12.  
Őszi szünet 2018.10.29.-

2018.11.02. 

előtti 

utolsó 

tanítási 

nap  

2018. október 26. 

Kihirdetése: 

intézményvezetőhelyett

es, osztályfőnökök 
utáni 

első 

tanítási 

nap 

2018. november 05. 

13.  Téli szünet 2018.12.21-2019.01.02. 

előtti 

utolsó 

tanítási 

nap 

2018. december 21. 

Kihirdetése: 

intézményvezetőhelyett

es, osztályfőnökök 
utáni 

első 

tanítási 

nap 

2019. január 03. 

14.  Az I. félév vége 2019.január 25. Intézményvezető 

15.  Osztályozó értekezlet 2019.január 26. Intézményvezető 

16.  II. félév első tanítási napja 2019. január 28 

Kihirdetése: 

intézményvezetőhelyett

es, osztályfőnökök 

17.  Osztályozóvizsga szervezése 
Szeptember 08-június 

15. 

Intézményvezetőhelyet

tes  

18.  
Emlékezés a kommunista diktatúra 

áldozataira osztálykeretben 
2019.február 23. osztályfőnök 

19.  
Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharcról osztálykeretben 
2019.március 14. osztályfőnök 

20.  Tavaszi szünet 04.18-04.23. 

előtti 

utolsó 

tanítási 

nap 

2019. április 17. 

Kihirdetése: 

intézményvezetőhelyett

es, osztályfőnökök 
utáni 

első 

tanítási 

nap 

2019. április 24. 

21.  Pihenőnap 2019. május 1. 

Kihirdetése: 

intézményvezetőhelyett

es, osztályfőnökök 

22.  Pünkösd 2019. május 21. 

Kihirdetése: 

intézményvezetőhelyett

es, osztályfőnökök 
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S.sz. Feladat Időpont Felelős 

23.  Utolsó tanítási nap 2019. június 15. 

Kihirdetése: 

intézményvezetőhelyett

es, osztályfőnökök 

24.  Tantestületi, osztályozó értekezlet  2019. június 15. Intézményvezető 

25.  
Tanévzáró ünnepség, év végi bizonyítványok 

kiadása  
2019. június 21. 

Intézményvezető, 

osztályfőnökök 

26.  Év végi nevelőtestületi értekezlet 2019. június 30. Intézményvezető 

27.  Szabadságok kiadása 2019. július 01. Intézményvezető 

 

9. Kapcsolattartás 

 

Az intézmény kapcsolatai 

 

Iskolánk, a Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola jó kapcsolatokat ápol a telephelyeinek 

polgármestereivel, iskola intézményvezetőivel és lakóival. Mindez nélkülözhetetlen az intézmény 

sikeres működéséhez. 

A fenntartóval való kapcsolatunk harmonikus. Problémáink megoldását az együttműködés jellemzi.  

A kapcsolattartás formái: intézményvezetői szakmai értekezlet, e-mail, telefon, személyes 

egyeztetések. Időpont egyeztetésével a fenntartó minden kérésünkben, problémáink megoldásban 

segítségünkre volt. 

 

10. Munkaterv elfogadása, legitimáció 
 
 

 

10.1 Elfogadás 
 
 

 

 Ez a munkaterv a nevelőtestület javaslati és egyetértő véleménynyilvánítása alapján került 

elfogadásra. A tantestület a 2018/2019-es tanévre szóló munkatervet a 2018.szeptember 8.– i 

ülésükön egységesen elfogadta.  

 
 
10.2. Érvényesség, hatályosság 

 

 Az elfogadott munkaterv a 2019. augusztus 31.-ig érvényes.  
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 Hatálya az iskola valamennyi tanulójára és alkalmazottjára kiterjed.  
 

 

10.3. Nyilvánossága 
 
 

 A munkaterv nyilvános, betekintésre megtalálható az iskola intézményvezetőhelyettesénél. 

 

 Az eredeti példány az intézményvezetőnél található.  
 
 
 
 
 
Tiszakóród, 2018. szeptember 08.     

 
 
 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


