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A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK 

 A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 

 A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet. 

  ÚJ NAT 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet. 

  A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM 

rendelet, a 34/2011.(VI.24.) NEMFI rendelet. 

  A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. 

(II.15.) OM rendelet. 

  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 

  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. közoktatási 

intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. 

rendelet. 

  Munka törvénykönyve 1992. évi XXII. törvény és a 2012. évi I. törvény. 

 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a 2014/15 tanév rendjéről 

 20/2012 (VIII.) EMMI rendelet 

 A Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja. 

 A Petőfi Sándor Általános Iskola Minőségirányítási Programja. 

 
I. HELYZETELEMZÉS 

 

A Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola működési ellátási körzete kiterjed 

Petőfiszállás község egész közigazgatási területére, 8 évfolyamos, évfolyamonként egy 

osztályos osztott tantervű képzéssel. 

Az engedélyezett maximális tanulói létszám 224 fő, ezen belül az 1-4. évfolyamon 

legfeljebb 26, míg az 5-8. évfolyamon legfeljebb 30 tanulónk lehet évfolyamonként.  

Az új alapító okiratunkat a KLIK jóváhagyta.  

Az új tanévet 101 fő tanulóval 8 osztályban, 2 napközis és 2 tanulószobás csoporttal 

kezdjük meg. 

 
II. A TANÉVINDÍTÁS FELTÉTELE I 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

A KLIK által engedélyezett pedagógus létszám 14 fő.  

Technikai dolgozók létszáma: 3fő +1 fő iskolatitkár (ped. munkát közvetlenül segítő) 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók létszáma: 0,5 fő pedagógiai 

asszisztens 

TÁRGYI FELTÉTELEK 

Tantermeink száma 7+1, emellett egy fejlesztői szobával és egy informatika 

szaktanteremmel rendelkezünk. Az osztálytermek közül öt több funkciót is betölt, az 

egyik egyben ebédlő, a másik kettőben napközis csoport, a következő kettőben pedig a 

tanulószobás csoportok dolgoznak délutánonként. A testnevelés órák és egyes iskolai 

rendezvények megtartásához a Faluház nagytermét-tornatermét vesszük igénybe. Az 

iskolai könyvtár szintén a Faluházban van. 

A tanulás-tanítás folyamatának minél hatékonyabbá tételéhez szükséges taneszközök, 



szemléltető eszközök az iskolában megtalálhatóak, azok folyamatos korszerűsítéséről, 

pótlásáról, kiegészítéséről folyamatosan gondoskodunk. 
 

III. A TANÉV FŐ CÉLKITŰZÉSE  

 

A Pedagógiai Programunk és az Intézményi Minőségirányítási Programunk alapján 

határoztuk meg céljainkat. 

 

A SZERVEZÉS-VEZETÉS TERÜLETÉN: 

  Szervezeti kultúra fejlesztése. 

  Adminisztrációs munka javítása. 

  Folyamatos belső ellenőrzés. 

  Rendszeres vezetői óralátogatások. 

  Részvétel és aktivitás a település rendezvényein. 

  Színvonalas iskolai ünnepélyek és programok szervezése. 

 

 

A NEVELÉS TERÜLETÉN: 

  Tanulói viselkedéskultúra fejlesztése. 

  Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt. 

  Pályaorientáció erősítése. 

  Az emberi értékek tiszteletére nevelés. 

  A környezetkultúra javítása, a tanulók igényének kialakítása a kulturált, egészséges 

környezet iránt. 

 

AZ OKTATÁS TERÜLETÉN: 

  A differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű 

alkalmazása. 

  A tanulók hatékony bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a tanulói 

 aktivitás növelése. 

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

 keresése. 

  Az országos kompetenciamérésen minél jobb eredmény elérése. 

  A nyolcadikos diákok továbbtanulásának segítése. 

 

FELADATOK, ELVÁRT EREDMÉNYEK 

 

a) A magas színvonalú, hatékony szakmai munka elérése területén: 

 Egységes pedagógiai követelmények megvalósítása. 

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott elvek betartása. 

 A NAT fejlesztési feladatainak, követelményeinek ismerete. 

 A tanmenetek, tanórák tervezése során a NAT előírásainak figyelembe vétele. 

 Munkafegyelem. A személyre szabott feladatok pontos, magas színvonalú elvégzése. 

 Módszertani kultúra fejlesztése. Részvétel továbbképzésen, önképzés. 

 

b) A hatékony, önálló tanulás kulcskompetencia fejlesztése terén: 

 Tanulás tanítása. 

 Tantárgyankénti módszertani tanácsadás. 



 A NAT-ban szereplő kulcskompetenciák fejlesztése, megjelenítése a tanórákon és 

tanórán kívüli tevékenységekben (pl. vetélkedők). 

 

c) Szervezeti kultúra fejlesztése területén: 

 A pedagógus értékelési rendszer működtetése. 

 Hatékonyabb munkavégzés. 

 

 
IV. A TANÉV HELYI RENDJE 

A 2014/2015-ös tanév első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő). A tanév utolsó 

tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). A tényleges tanítási napok száma 181 nap. 

(Ettől eltérni csak miniszteri engedéllyel lehet) 

 
 

SZÜNETEK 

Őszi szünet: rendelet szerint 2014. október 27-től október 31-ig tart. 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

november 3.(hétfő). 

Téli szünet: rendelet szerint 2014. december 22-től 2015. január 2-ig tart. 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2015. január 5. (hétfő). 

Tavaszi szünet: 2015. április 2-től április 7-ig tart. 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

április 8. (szerda). 

 

EGYÉB FONTOS IDŐPONTOK 

 Az első félév vége: 2015. január 16-ig tart. 

 Az iskolák január 23-ig értesítik a diákokat és a szülőket az első félévi tanulmányi 

eredményről. 

 Az első negyedév vége 2014. november 15. Az iskola a tanulói teljesítményről a 

szülőket 2014. november 17-én értesíti. 

 A harmadik negyedév vége 2015. április 15. Az iskola a tanulói teljesítményről a 

szülőket 2015. április 16-án értesíti. 

 Első osztályosok felmérése 2014. október 10-ig 

 



 Fizikai állapot felmérése 5-8. évfolyamig: 2015. január 5. és 2015. május 27. 

között 

 Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon: 2015. május 27. 

 

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK 

 

A szorgalmi idő alatt a 181 tanítási napon túl a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célokra 5 munkanapot használhat fel, melyből egy nap 

programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskola diákönkormányzata 

dönt. 

 
AZ 5 MUNKANAP FELHASZNÁLÁSÁNAK TERVEZETT IDŐPONTJAI: 

 

1. 2014. szeptember 3. - Gyermeknap 

2. 2015. január 2. – Tanítás mentes nap 

3. 2015. január 23. – Félévi értekezlet 

4. 2015. április 1. – Tanítás mentes nap – Tankerületi nevelői nap 

5. 2014. szeptember 5. - Tanítás mentes nap – iskolai kirándulás 

 
SZORGALMI IDŐSZAKRA ESŐ ÉS AZON KÍVÜLI NEVELÉSI  ÉRTEKEZLETEK: 

 
2014. augusztus 29. – Tanévnyitó értekezlet. 

2015. január 19,20. – Félévi osztályozó értekezletek. 

2015. január 23. – Félévi értekezlet. 

2015. június 16. – Év végi osztályozó értekezlet. 

2015. június 29. – Tanévzáró értekezlet. 

 

 
NEMZETI ÜNNEPEK 

 1956-os forradalom – 2014. október 22., szerda – felelős: László Edina 

  1848/49-es forradalom és szabadságharc – 2015. március 13., péntek – felelős: 

Csótiné Korda Éva 

 
MEGEMLÉKEZÉSEK 

  Aradi vértanúk napja – 2014. október 6. – felelős: osztályfőnökök 

 Gárdonyi emléknap-2014. október 17. –felelős: Alsós osztályfőnökök, László 

Edina, Lőrincz Hajnalka 

  Mindenszentek napja – 2014. november 1. – felelős: Rádi Györgyi, Balla 

Katalin 

 Móra-nap – 2015. február 6. – felelős: Alsós osztályfőnökök, Lőrincz Hajnalka, 

László Edina 

  Diktatúra áldozatainak napja – 2015. február 25. – felelős: László Edina 

  Holokauszt emléknap (a 8. évfolyam számára) – 2015. április 16. – felelős: 

László Edina 

 Nemzeti összetartozás napja – 2015. június 04. – felelős: László Edina 
 

 



EGYÉB ISKOLAI RENDEZVÉNYEK 

 

  Tanévnyitó ünnepély – 2014. szeptember 1. – felelős: Fekete Andrea és alsós 

 nevelők 

 Nemzetközi Hulladékgyűjtő nap – 2014. szeptember 23. - felelős: Balla 

Katalin, osztályfőnökök 

 Természetvédelmi nap – 2014. szeptember 04. – felelős: osztályfőnökök, 

Trombitás Péter 

 Tök jó nap! – 2014. október 22. – felelős: Trombitás Péter 

 Mikulás nap, mesemondó verseny – 2014. december 5. – felelős: Lőrincz 

Hajnalka, alsós nevelők, Csótiné Korda Éva, Rádi Györgyi 

 Luca-napi vigasság – 2014. december 13. – felelős: alsós nevelők 

 Karácsony – 2014. december 19. – felelős: Rádi Györgyi, Lőrincz Hajnalka, 

Kalmár Edit 

 A magyar kultúra napja- 2015. január 22. felelős: alsós osztályfőnökök, László 

Edina, Lőrincz Hajnalka 

 Farsang – 2015. február 20. – felelős: Kalmár Edit, osztályfőnökök 

 Jótékonysági est – 2015. ………...... – felelős: SZMK (szülők által kiválasztott 

időpont) 

 Költészet-napi versmondás – 2015. április 10. – felelős: Lőrincz Hajnalka, 

Csótiné Korda Éva 

 Locsoló versek versenye, húsvétváró délután - 2015.március 31.– felelős: 

Lőrincz Hajnalka, Vargáné Rigó Anikó, László Edina, alsós osztályfőnökök 

 A család napja – 2015. május 16. – felelős: Rádi Györgyi, Lőrincz Hajnalka, 

Kalmár Edit  

 Gyermeknap – 2014. szeptember 3. – felelős: osztályfőnökök 

 Iskolai kirándulás – 2014. szeptember 5. – felelős: Kalmár Edit  

 Tanévzáró ünnepély és ballagás – 2015. június 20. – felelős: Trombitás Péter, 

Vargáné Rigó Anikó 

 Úszásoktatás (nemzeti alaptanterv szerint 1. és 5. osztály számára összesen 18-

18 órában) 

 Lovas oktatás 3. osztályos tanulók számára 
 

VERSENYEK 

  Kisiskolák szövetsége által szervezett versenyek 

  Levelezős versenyek a tanulók igényei alapján szülői finanszírozással 

  Alsós mesemondó verseny 

  Húsvéti locsolóversek versenye 

  Könyvtári vetélkedő 

  Sportversenyek 

 

 
DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK 

 Tehetséggondozások, felzárkóztatások 

 Könyvtár 

 Szakkörök: német 

 Sportkörök 



 

Az iskola helyet és időt biztosít a hitoktatáshoz, az alapfokú művészeti iskola 

tevékenységéhez. 

 
KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL 

 Szülői értekezletek: 2014. szeptemberének 2. hetében és 2015. januárjának 4.   

hetében. 

 Fogadóórák: Minden pedagógus hetente egyszer fogadóórát tart. A fogadóórák 

időpontjáról a szülőket írásban értesítjük. 

 
 

V. ELŐRE TERVEZHETŐ ÉS TERVEZENDŐ FELADATOK HAVI BONTÁSBAN 

 

Az egyes hónapok részletes program- és feladatlistáját az adott hónap első napjaiban 

az igazgató készíti el. 

 
 

VI. A NEVELŐTESTÜLET MUNKATERVET ELFOGADÓ HATÁROZATA 

 

A Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola tantestülete a 2014. augusztus 29-én 

megtartott tanévnyitó értekezleten az intézmény 2014/2015-ös tanév munkatervét 

egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. 

 

 

Rádi Györgyi 

    igazgató 


