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2. A tanév mottója, kiemelt feladatok meghatározása, a célok 

megfogalmazása 
 

A tanév gondolata: „Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki 

magát megalázza, felmagasztaltatik.” (Lk 14,11) 

 
Kiemelt feladatok a tanév során: 
 

1. A tanórai és tanórán kívüli fegyelem további javítása 
2. A kompetenciamérés eredményeinek további javítása  
3. Tehetséges tanulókkal való foglalkozás 

4. Iskolánk további népszerűsítése 

5. Az iskola kommunikációs csatornáinak frissítése és fejlesztése 

 

HPP-ból adódó további feladatok: 

 A gyermekek szemléletének formálása saját környezetük, társas kapcsolataik és 
a természet iránt 

 Ünnepek, hagyományos megemlékezések alkalmával, a hazaszeretet, 
közösségi érzés fejlesztése 

 Egészséges életmódra nevelés 

 Keresztény értékrend példaképként állítása 

 Felkészítés a továbbtanulásra, pályaorientáció  

 Környezettudatos szemlélet kialakítása a mindennapokban. 

 Szabad idő hasznos eltöltése 

 Személyes pedagógusi példaadás 

 Kulcskompetenciák fejlesztése 

 Önálló tanulás képességének fejlesztése 

 Aktív tanulói részvételt igénylő ismeretszerzési módok alkalmazása az órákon 
(megfigyelés, kísérlet, anyaggyűjtés, modellezés...) 

 Változatos közösségépítő tanórán kívüli osztály, tagozat programok. 

 Mérés, ellenőrzés, értékelés tantárgyanként, témakörönként, évvégén 

 Pontos, határidőt betartó adminisztrációs munka   
 

Napköziben: 

 Az alapkészségek fejlesztése gyakoroltatása 

 A környezet szépítése, iskola tisztaságának megóvása fontos feladat 

 Felkészülés a hagyományos iskolai rendezvényekre 

 Rajzverseny, kézműves kiállítás szervezése. 
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SNI-s tanulók: 

Az SNI-s tanulók integrált fejlesztése a nevelőtestület egészének feladata. Rendszeres 

konzultációt kell folytatni az együtt nevelést segítő pedagógussal. Gyógypedagógus, 

logopédus és a szakszolgálat munkatársai segítik munkánkat. A határozat számát a 

naplóba be kell jegyezni. 

 

3. A tanév rendje - a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet szerint  

 a 2019/2020.-as tanévben a tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2. 
(hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 15. (hétfő).  

 

 A tanítási napok száma: száznyolcvanegy nap (180 nap)  
 

 A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. 2020. január 31.-ig értesítik a 
szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 
Tanítási szünet a tanítási évben  
 

 Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek) 

 Őszi szünet 2019. október 26. – 2019. november 03. 

 Őszi szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 4. (hétfő) 

 Téli szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20. (péntek) 

 Téli szünet 2019. december 21. - 2020. január 5. 

 Téli szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6. (hétfő) 

 Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. április 8. (szerda) 

 Tavaszi szünet 2020. április 9. – 2020. április 14. 

 Tavaszi szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 15. (szerda) 

 

A tanítás nélküli munkanapok 

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 
meghatározott pedagógiai célra iskolánkban 6 munkanapot tanítás nélküli 
munkanapként használ fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a 
nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult 
dönteni, egy nap pedig pályaorientációs nap. 
 

Ezek figyelembevétlével iskolánkban a 2019/202-as tanévben a következő tanítás 

nélküli munkanapok lesznek: 

o 1 Gárdonyi és a Reformáció napja (október 25.)  

o 1 pályaorientációs nap (2019. december 7.)  

o 2 nap nev. ért. (2019. december 14., 2020. április 15.)  

o 1 nap csapatépítés (2020. április)  

o 1 napról a DÖK dönt (gyermeknap – 2020. május 23.)  
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4. Az evangélikus identitást, egyházi jelleget kifejező alkalmak tervezése.  
 

 Iskolánkban minden hétfőn reggel 7.40-8.00-ig hétindító áhitatot tart az iskola 

lelkésze az iskola tanulóinak és pedagógusainak 

 A tanév elején tanévnyitó és a tanév végén tanévzáró istentiszteleten vesz részt 

a nevelőtestület és az iskola dákjai 

 Havonta az egyes osztályoknak lesz egy közös istentisztelet, melyet a lelkész 

szervez és tart meg 

 A nevelőtestület részére az alakuló értekezlet előtt és a tanévzáró értekezlet után 

tanévnyitó és tanévzáró áhitatot tartunk 

 A diákok a tanítási órák előtt és után, illetve az étkezések előtt és után 

imádkoznak 

 A tanév során két alkalommal tanári csendes napot szervezünk, melyet a lelkész 

tart a tantestület részére 

 

5. Az intézmény működési feltételeinek bemutatása 
 

5.1 Személyi feltételek  

Iskolánkban a 2019/2020-as tanévben 11 kinevezett (teljesállású) pedagógus dolgozik, 

1 részmunkaidős (félállású) pedagógus, 4 óraadó, 1 iskolatitkár, 1 pedagógiai 

asszisztens, egy gazdasági vezető és 1 karbantartó dolgozik. 

Teljesállású pedagógusok: Muskó Zoltán Elekné, Gencz Lili, Dr. Szabóné Reichert Hilda 

Piroska, Karl Veronika, Molnár Zoltán, Teveli Mónika Márta, Holczman Ágnes, Bokán 

Bianka, Somogyiné Horváth Erika, Sümegi Johanna Antónia és Fritz Péter. 

Részmunkaidős pedagógusok: Rezsabek Mária Mónika. 

Óraadó pedagógusok: Baloghné Varga Zsanett, Miklián Richárd, Kanizsayné Tamássy 

Klára, Hegedűsné Laky Orsolya 

Új kollégák 
 
Lukács Emese és Babits Veronika helyett → Sümegi Johanna (német nyelv 1.-8.) 

Kissné Kocsis Márta helyett → Somogyiné Horváth Erika (matematika 5.-8.) 
Kissné Kocsis Márta helyett → Hegedűsné Laky Orsolya (fizika 7.-8.) 
 
 
Munkaközösség-vezetők 
 
Gyermek – és ifjúságvédelmi felelős: Muskó Zoltán Elekné 
DÖK vezető tanár: Teveli Mónika Márta 
Nevelési – oktatási munkaközösség vezető: Somogyiné Horváth Erika 
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Problémák 

Jelenleg három tantárgyat nem tanít szakos tanár (biológia, technika, fizika). Ezek meg 

voltak és lesznek hirdetve a hivatalos (egyhaziallas.hu) oldalon. A megfelelő, szakos 

pedagógus jelentkezéséig helyben alkalmazott, nem szakos kollégákkal oldjuk meg 

ezen tantárgyak oktatását. 

Továbbképzések  

A 2019/2020-as tanévben Teveli Mónika Márta kollégánk fejezi be tanulmányait a Pécsi 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán „Történelem – Mozgókép és 

médiaismeret” mesterképzési szakon. A befejezés várható időpontja: 2020. január. 

Illetve Bokán Bianka kezdi meg tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem 

Természettudományi Karán Rekreáció Msc szakon, levelezőn (4 félév) + Testnevelő 

tanári Msc (+2 félév). 

 

5.2 Tanulói létszámadatok 
 

Osztály Osztályfőnök Osztálylétszám 

1. osztály Dr. Szabóné Reichert Hilda Piroska 12 fő 

2. osztály Karl Veronika 11 fő 

3. osztály Muskó Zoltánné 11 fő 

4. osztály Gencz Lili 13 fő 

5. osztály Holczman Ágnes 17 fő 

6. osztály Bokán Bianka 7 fő 

7. osztály Molnár Zoltán 12 fő 

8. osztály Teveli Mónika Márta 14 fő 

ÖSSZESEN: 97 fő 

 
Iskolánk 8 évfolyamon 1-1 osztállyal működik. A hatodik osztály kis létszáma miatt ezen 

az évfolyamon összevonással oktatunk. A 6. és a 7. évfolyamon összevontan oktatjuk 

a testnevelés tantárgyat. 

 

5.3 Tárgyi feltételek 
 

Egy főépületben és több külső tanteremben tanítunk. 8 osztályterem áll 

rendelkezésünkre a főépületben, és másik épületben oktatjuk az informatika, technika 

és testnevelés tantárgyakat. Külön épületben vannak megszervezve a fejlesztő 

foglalkozások is. A nyáron az Országos Evangélikus Egyház jóvoltából egy újabb 

Eszközfejlesztési pályázatot nyertünk el, melynek keretében felújítottuk az iskola 

vizesblokkjait, megnagyobbítottuk és felújítottuk az iskola bejárata előtti teraszt, amely 

az iskola egyik legfontosabb közösségi helye, és a festés befejezéseként az iskola 

összes ajtója mázolásra került.  
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6. Az intézmény képzési sajátosságai  
 

Iskolánkban már az első osztálytól folyik idegen nyelv (német) és informatika oktatás. 

Ezzel is jelezve azt, hogy mindkettőt kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek jövőét 

tekintve. 

A 2017/2018-as tanévben iskolánk csatlakozott a balatonboglári székhelyű Nemzeti 

Kézilabda Akadémia (röviden: NEKA) által kidolgozott „Lurkó kézilabda” programhoz, 

melynek keretében az alsó tagozaton minden osztályban heti 2 órában a NEKA 

kézilabda programját valósítjuk meg, melynek nagy sikere volt az előző években is. 

Iskolánkban a 2018/2019-es tanévtől kezdve bevezettük az alsó tagozaton a 

„Sakkpalota” programot, melyet képzett pedagógusaink tartanak heti 1 órában minden 

alsó tagozatos osztályban. 

A testnevelés órák keretében, heti 1 órában néptáncot oktatunk minden tanulónak. 

7. Tantestületi és munkaértekezletek 
 

Az alakuló és a tanévnyitó értekezlet után minden hónap elején tantestületi 

munkaértekezletet tartunk, melyen értékeljük az előző hónap eseményeit és problémáit, 

megbeszéljük, ütemezzük és szervezzük a következő hónap feladatait.  

A 2019/2020-as tanévben 3 alkalommal lesz rendkívüli nevelőtestületi programunk. A 

tanév elején november folyamán tervezünk egyet,  majd két alkalommal (március és 

április folyamán) tanítás nélküli munkanapon hívunk össze nevelőtestületi értekezletet. 

Ezeknek témái kapcsolódnak a tanév kiemelt feladatihoz.  

8. Pályázatok rövid bemutatása  
 

Iskolánk a Magyarországi Evangélikus Egyház „Eszközfejlesztési pályázat”-nak 

keretében 9.954.885 Ft-ot nyert, melyet a nyár folyamán és a tanév I. félévében, 2019. 

december 31.-ig bezáróan használunk fel a pályázatban igényelt fejlesztésekre. 

Ezen kívül iskolánk 2 nyíregyházi evangélikus iskolával konzorciumi partnerként benne 

van az EFOP 3.2.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” című pályázatban is. A 

pályázatban vállalt eszközök beszerzése már megtörtént. A pedagógus 

továbbképzések rendben lementek az előző tanévben. A szakmai munka is 

megkezdődött, és folytatódik ebben a tanévben is 3 bevont pedagógus és egy digitális 

asszisztens közreműködésével. 

Kulturális pályázatot nyertünk 2019 tavaszán, melynek keretében iskolánk 20 diákja 

és 3 kísérő tanára vehet részt jutalomként egy budapesti színházlátogatáson (80%-os 

támogatással). 

Tervezzük, hogy idén is pályázunk az „Erzsébet tábor” programra, melynek nagy 

sikere volt az előző nyáron.  
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9. Mérések 
 

 A nem két tanítási nyelvű iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán németből 
2020. május 20.-án szervezik meg az idegen nyelvi mérést. 

 

 Az országos kompetenciamérést 2020. május 27.-én szervezik meg a hatodik, 
nyolcadik és tízedik évfolyamon. 

 

 A diákok fizikai állapotát és edzettségét 2020. január 8. és április 24. között 

mérik fel a pedagógusok, és a mérés eredményeit 2020. június-ig töltik fel a 

„NETFIT” rendszerbe. Ennek felelőse a testnevelő tanár iskolánkban. 

 

10. SNI, HH, HHH, gyermekvédelem és esélyegyenlőség területén 

tervezett éves feladatok 
 

Iskolánkban a 2019/2020-as tanév kezdetén a következőképpen alakul a kiemelt 

figyelmet igénylő tanulók száma: 

 

Osztály Létszám SNI BTM 

1. 12 1 4 

2. 11 2 4 

3. 11 1 1 

4. 13 3 5 

5. 16 1 2 

6. 8 2 - 

7. 12 1 - 

8. 14 1 4 

 98 fő 12 fő 20 fő 

 

A Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését óraadó gyógypedagógus látja el ebben a 

tanévben is. A Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulókat 

pedig a tantestület pedagógusai segítik heti 1 vagy 2 órában. Az iskola gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőse (Muskó Zoltán Elekné) családlátogatások révén ismerkedik a 

problémás családokkal és rendszeres szakmai konzultációt folytat a gyermekjóléti és 

családsegítő szolgálattal a felmerülő problémák helyes megoldásai érdekében. 
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11. A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó feladatok 
 

Iskolánkban a 2019/2020-as tanévben két pedagógusnak lesz minősítése, várhatóan 

2019 őszén, vagy 2020 tavaszán. Somogyiné Horváth Erika pedagógus vesz részt 

Ped.II. minősítési eljárásban és Fritz Péter vesz részt mesterpedagógusi fokozat 

megújításában. Az ezt megelőző óralátogatást és a portfólió áttekintését, előzetes 

vizsgálatát és értékelését az eljárásrendnek megfelelően elvégezzük a tanév folyamán. 

 

12. Belső ellenőrzések 
 

Kiemelt figyelmet fordítunk az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésére a következő 
tanév során is: pedagógusok munkafegyelme; tanórák, csoportfoglalkozások, tanórán 
kívüli foglalkozások, napközis foglalkozások pontos, tanmenet szerinti megtartása; 
nevelő-oktató munka színvonala (előzetes felkészülés, tervezés; csoportfoglalkozás, 
óra felépítése, szervezése, egyénre szabott módszerek alkalmazása; az óra, 
csoportfoglalkozás, egyéb foglalkozás eredményessége; a tanórán és 
csoportfoglalkozáson kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki és csoportvezetői 
tevékenység eredményessége: a személyiségfejlesztés, közösségformálás 
hatékonysága – kiemelt figyelemmel a HH-s, HHH-s, BTM-s és SNI gyermekekre, 
tanulókra; tanulói- és gyermekfelügyelet ellátása, szabadidős programok szervezése; a 
nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztrációs tevékenység ellátása 
(csoportnaplók, haladási naplók vezetése megfelel-e a szabályzatban foglaltaknak). 
 

13. Az intézményi önértékelésből adódó feladatok 
 

Iskolánk éves önértékelési terve alapján idén 3 pedagógus végzi majd el önértékelését: 

Somogyiné Horváth Erika, Molnár Zoltán és Fritz Péter önértékelésére kerül sor, melyet 

az önértékelési munkacsoport végez majd el az érintett pedagógusok, a kollégák, az 

intézményvezető és a fenntartó képviselőjének közreműködésével.  
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14. Az intézményi munkatervi időpontok havi bontásban 
 
Nemzeti ünnepek 
 

Program Időpont Felelős 

Aradi vértanúk  Október 6. Teveli M. 

56-os forradalom Október 23. Holczman Á. 

48-as forradalom és szab.harc Március 15. Gencz Lili 

 
Emléknapok 
 

Program Időpont Felelős 

Kommunista diktatúra áldozatai Február 26. osztályfőnök óra  

Holokauszt áldozatai Április 16. osztályfőnök óra  

Nemzeti összetartozás napja Június 4. osztályfőnök óra  

 
Iskolai programok 
 

Program Időpont Felelős 

Papírgyűjtés Október folyamán DÖK, Teveli M. 

Gárdonyi nap, Reformáció Október 25. Muskó Zs., Gencz L. 

Színházlátogatás (Bp.) Nov-dec Holczman Á. 

Pályaorientációs nap november 7. Teveli Mónika, Mk.vez 

Mikulás December 6.(p) Önkormányzat, of. 

Adventi gyertyagyújtások December folyamán Molnár Z., lelkész 

Lucázás December 13. (p) Miklián Richárd 

Adventi tárgykészítő (naptár) Adventben Karl Veronika  

Adventi délután Dec. 13. Karl Veronika 

Karácsony December 20. (p) Szabóné Reichert H. 

Farsang Február 14. (p) DÖK, SZMK, of. 

Szülők bálja Január 18. (szo) DÖK, SZMK 

Húsvéti játékok április 8. (sze) Szbóné Reichert H. 

Tanítás nélküli munkanap - 
Gyermeknap 

Május 23. (szo) DÖK, SZMK 

Gála Május 15. du. ig. 

 
Jeles napok 
 

Program Időpont Felelős 

Zene világnapja Október 1. (k) Molnár Zoltán 

Autómentes nap Szeptember 22. (v) Fritz Péter 

Magyar kultúra napja  
(házi versmondó verseny) 

Január 22.(sze)  du Muskó Zs., Holczman Á.  

Költészet napja (ápr.11) Április 10.(p) Teveli Mónika Márta 

Madarak és fák napja (máj.10) V Május 8.(p) Rezsabek Mónika Mária  
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Témahetek 
 

Program Időpont Felelős 

Digitális témahét Március 23.-27. Fritz Péter 

Fenntarthatóság-környezettud. témahét Április 20.-24. osztály szinten, 
folyamatos 

 
Az oktató-nevelő munka eseményei 
 

Program Időpont Felelős 

Szülői értekezlet az 1. 
osztályosoknak 

szeptember 2. Of. 

Szülői értekezletek 2.-8. szeptember 3.-6.  Of. 

Falunap szeptember 7. Önkormányzat 

Munkaértekezlet szeptember  ig., nevelőtestület 

Tanmenetek leadása szeptember 20. szaktanárok, Mk.vez 

Munkaértekezlet október  ig., nevelőtestület 

Tanítás nélküli munkanap  október 25.  

Tájékoztató a felv. eljárás rendjéről október 31.-ig Teveli Mónika 

   

Kompetencia adatszolgáltatás november  ig. 

Központi felvételire jelentkezés december 6.-ig Teveli Mónika 

Munkaértekezlet december 4. ig. 

Központi írásbeli felvételi Január 18. 10 óra Teveli Mónika, szülők 

Első félév vége Január 24.(p)  

Félévi osztályozó értekezlet Január 27.(h) Ig., Nevelőtestület 

Félévi értesítők kiosztása Január 31.(p) Of. 

Félévi nevelőtestületi értekezlet Február 5. Ig., Mk.vez. 

Félévi szülői értekezletek Február 10.-14. Of. 

Felvételi jelentkezés Február 18.-ig Teveli Mónika 

Munkaértekezlet Március ig. 

Felvételi adatlapok módosítása Március  Teveli Mónika 

Munkaértekezlet Április  ig. 

Tanítás nélküli munkanap Április ig. 

Tankönyvrendelés Április tankönyvfelelős 

Idegen nyelvi mérés Május 20. MK.vez. 

Kompetencia mérés Május 27. MK.vez. 

NETFIT mérés eredményének 
feltöltése 

Június  Bokán Bianka,  
iskolatitkár 

Osztályozó vizsga magántanulók 
részére 

június 1.-5. Szaktanárok 

Év végi osztályozó értekezlet június 8. (h) Nevelőtestület 

A tanév utolsó napja Június 15.(h)  

Ballagás, tanévzáró Június 15.(h) Ig., 7. és 8. of. 

Év végi nevelőtestületi értekezlet  Június 25.  Ig., Mk.vez. 
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