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I. CÉL 

A munkaterv adjon útmutatást, segítséget a pedagógusnak abban, hogy: 

1. a tantestület által elfogadott vezető célkitűzések (lásd: igazgatói pályázat) 

megvalósításában vegye ki a részét 

 
1.1. intézményi jövőkép megvalósításában 

 

1.1.1. összehangolt team munkában való aktív részvétel az intézményi pedagógiai program 
hiteles megvalósulásáért 

1.1.2. az intézményi jövőkép megvalósulásáért a minőségügyi szemlélettel való munkavégzés  
1.1.3. a kistérségi, a megyei, az országos és a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, őrzésében 

és fejlesztésében való aktív szerepvállalás 
1.1.4. az intézmény gyermeklétszámának növelésért a pedagógiai programban- és a 

minőségbiztosítási modellben levő célkitűzésekkel való azonosulás és azok 
megvalósításáért, fejlesztéséért aktív szerepvállalás 

1.1.5. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervnek megfelelő jövőkép kialakítása, a HEFOP; a TÁMOP; az OKA; 
a NTP és az aktuális pályázati rendszernek megfelelően 

1.1.5.1. kistérségi szinten (kistérségi szakmai napok, szakmai programok, jó gyakorlat, referencia 
intézmény, közoktatási koncepció befolyásolása és megvalósítása ) 

1.1.5.2. megyei szinten szakmai együttműködés a Pedagógiai Oktatási Központtal , a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal  
1.1.5.3. országos szinten (jó gyakorlatok, referencia intézmény; Magyar géniusz tehetségsegítő program) 
1.1.5.4. határon túli  szinten (Nemzeti Tehetségsegítő Tanács; Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége; Európai Tehetségpont) 

1.1.6. A minőségdíjas minőségirányítási program folyamatos fejlesztése 
1.1.7. Bench-marking kapcsolat kialakítása hazai, a határon túli  magyar iskolák és EU –s országok 

minőségdíjas iskoláival 
1.1.8. Pályázatok készítése az intézmény szakmai munkájának elismeréséhez 

 
 

1.2. szakmai programfejlesztésében 

 

1.2.1. A HPP fejlesztése, kitüntetetten 

1.2.1.1.  pedagógiai folyamatok területe 

1.2.1.2.  személyiség és közösségfejlesztés területe 

1.2.1.3.  eredmények területe 

1.2.1.4.  belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  területe 

1.2.1.5.  az intézmény külső kapcsolatai területe 

1.2.1.6.  a pedagógiai munka feltételei területe 
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1.2.1.7.  NAT és HPP céloknak megfelelés területe 

 

 

 

 

 

1.3. elemzés és értékelésben 

1.3.1. együttműködés az Oktatási Hivatal ellenőrzést végző szakembereivel; a Zalaegerszegi  
POK  mérés-értékelést végző szakembereivel; az intézményfenntartó önkormányzattal 

1.3.2. intézményi önértékelés  
1.3.3. az iskola eseményeiről, eredményeiről rendszeres tájékoztatás az „Iskolai Tájékoztatón” 

és az Internetes honlapon keresztül 
 

2. az intézmény HPP – ben megjelenő célokat és feladatokat valósítsa meg 

 

2.1. a nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveinek, céljainak, feladatainak, eszközeinek, 

eljárásainak megvalósítása 

 

2.1.1. alapelvek 

2.1.1.1.  a tanulói tevékenységen alapuló tanulásszervezés az alapértékeink mentén  

2.1.1.1.1.  szövegfeldolgozás 

2.1.1.1.2.  szövegalkotás 

2.1.1.1.3.  problémaértelmezés 

2.1.1.1.4.  problémamegoldás 

2.1.1.1.5.  szociális észlelés, alkalmazkodás, konfliktuskezelés 

 

2.1.1.2.  egységesség és differenciálás alapelvei 

o olyan szervezési megoldásokat kell  előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják  
a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, 

fejlesztését; 
o a tanulást úgy kell  megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt 

benne, előtérbe áll ítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, 

problémamegoldásaikat, alkotóképességüket; 
o a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, 

nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és  
tudásuk átrendezésére; 

o az iskolai tanítás -tanulás különböző szervezeti formái ban (az osztálymunkában, 
a csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni  
nevelésében-oktatásában) alkalmazni kell  az együttműködő (kooperatív) tanulás  

technikáit és formáit; 
o váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz a lkalmazkodó 

differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az 
ellenőrzésben, az értékelésben; 

o a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell  a feladathoz 
i l leszkedő tanulásszervezési technikákat; 

o sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell  alkalmazni a különleges bánásmódot 
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igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal, 
magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési -oktatási feladatainak ellátásában; 

o a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások  
alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, 
általában is támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását; 

o különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási 

esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell  kialakítani mind az iskolák közötti 
együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában  
 
 

2.1.1.3.  eredményes tanulás segítésének alapelvei  

o a képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak 

megalapozása, az attitűdök alakítása az 1–4. évfolyamon; 
o folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása az iskolázás további 

szakaszaiban; 
o az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése pedagógiai 

eszközökkel; 
o a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai nevelés-

oktatás egész folyamatában és annak valamennyi területén; 
o a tanulást érintő lemaradás, i l letve a tanulói leszakadás megakadályozásának érdekében a 

tanuló személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése, 
o a tanulás eredményességét növelő pedagógiai módszerek alkalmazása; 
o a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, és e 
tevékenység támogatása az iskolán kívül is; 

o motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok segítségével (pl. 
sakk, logika i  játékok); 

o egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési -értékelési eljárások 
alkalmazása; 

o a sajátos nevelési igényű, akadályozott, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők 

elfogadása, beilleszkedésük feltételeinek kölcsönös alkalmazkodás on alapuló megteremtése, a 
képességprofilhoz viszonyított haladás elismerése, a tanulásban meghatározó képességeik 
feltárása és fejlesztése 
 

2.1.2. célok 

2.1.2.1.  a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az igazság és az 

igazságosság, a jó és a szép iránt,  

2.1.2.2.  fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, 

erkölcsi, társas és testi képességeket 

2.1.2.3.  járuljon hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék  

o a haza felelős polgárává váljék, kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága ; 
o reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert; 

o megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a 
munkavilágában; 

o törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására; 

o legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát 
i l letően; 

o váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre; 
o ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat; 

o tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését. 
 

2.1.3. feladatok 

2.1.3.1. erkölcsi nevelés  
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2.1.3.2. nemzeti öntudat formálása  

2.1.3.3. önismeret és társas kultúra fejlesztése 

2.1.3.4. családi életre nevelés  

2.1.3.5. testi és lelki egészségre nevelés  

2.1.3.6. felelősségvállalás kialakítása 

2.1.3.7. környezettudatosság kialakítása  

2.1.3.8. pályaorientáció végzése 

2.1.3.9. gazdasági és pénzügyi valamint médiatudatosságra nevelés  

2.1.3.10. tanulás tanítása, támogatása  

2.1.3.11. kompetenciafejlesztés  

2.1.3.12. műveltségközvetítés és tudásépítés   

 

2.1.4. eszközök 

2.1.4.1. a tanév rendje 

2.1.4.2. a pedagógiai folyamatok tervezése 

2.1.4.3. a tanulási folyamatok irányítása 

2.1.4.4. a folyamatok hatásának, hatékonyságának mérése, értékelése 

 

2.1.5. eljárások 

2.1.5.1.  az oktatás módszerei 

 a pedagógus (előadása, magyarázata, elbeszélése, szemléltetése) 

 a tanuló (kiselőadása, megbeszélése, vitája, szerepjátéka, tantárgyi alkotása)  

 projekt-, kooperatív-, munkáltató-, drámapedagógiai -, művészetpedagógiai 

módszer 

 házi feladat, információforrások használata, tanulmányi kirándulás  

2.1.5.2.  az oktatás szervezési módjai 

2.1.5.2.1. frontális munka  

2.1.5.2.2. egyéni munka  

2.1.5.2.3. párban folyó munka  

2.1.5.2.4. csoportmunka  

 

2.2. nevelési feladatok megvalósítása 

 

2.2.1. személyiségfejlesztés 

2.2.1.1.  esély és ösztönzés komplex tehetségsegítő modell működtetése 

2.2.1.2.  M(i)ért pont érték jó gyakorlat alkalmazása 

2.2.1.3.  „Jót s jól” értékelő Excel táblázat 

2.2.2. közösségfejlesztés 

2.2.2.1.  értékközvetítés és értékőrzés a pedagógiai hitvallásunk és az alapértékeink mentén 

2.2.2.1.1.  hitvallásunk  

2.2.2.1.2.  alapértékeink 

2.2.2.1.2.1.  Rend és tisztaság 

2.2.2.1.2.2.  Illemtudó viselkedés 

2.2.2.1.2.3.  Munkafegyelem 

2.2.2.1.2.4.  Tanulási fegyelem 

2.2.2.1.2.5.  Magyarságtudat 

2.2.2.1.2.6.  A teljesítmény tisztelete 
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2.2.2.1.2.7.  Műveltségre törekvés 

2.2.2.1.2.8.  Informáltságra törekvés 

2.2.2.1.2.9.  Derű, vidámság 

2.2.2.1.2.10. Aktív részvétel  

 

 

 

 

 

2.2.2.2.  diákönkormányzat működtetése 

2.2.2.2.1.  a klasszikus demokrácia-elméletek (individuális és kollektivista) és a modern 

demokrácia-elméletek (proceduális és szubsztantív) közvetítése 

2.2.2.2.2.  alsó tagozatban a tanév rendjében rögzített eseményeken történő aktív részvétel 

kialakítása 

2.2.2.2.3.  a felső tagozatban a diákönkormányzat 

osztály és iskolaszintű programok kialakítása, vállalása, tervezése, lebonyolítása, 

értékelése, archiválása, közzététele a közösségi oldalon és a diákújságban  

2.2.2.2.3.1.  szervezetének és működésének fejlesztése  

2.2.2.2.3.2.  a működtetés feltételrendszerének bővítése 

 

2.2.3. kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos tevékenység 

2.2.3.1.  felzárkóztatás 

2.2.3.2.  tehetségfejlesztés 

 

2.2.4. egészségnevelés, mindennapos testnevelés 

2.2.4.1.  tömegsport tartása a szabadidő értelmes eltöltéséhez (szünetben, napköziben, 

tanulószobán) 

2.2.4.1.1.  futball 

2.2.4.1.2.  kosárlabda, zsámolylabda 

2.2.4.1.3.  röplabda 

2.2.4.1.4.  floorball 

2.2.4.1.5.  pingpong 

2.2.4.2.  talajtorna az első félév zárásakor 

2.2.4.3.  atlétika a második félév zárásakor 

 

2.3. oktatási feladatok megvalósítása 

 

2.3.1. tanórai tanulás tanmenet szerint a diákok tevékenykedtetésének és a 

kompetenciafejlesztésnek a prioritásával  

2.3.2. tanórán kívüli tanulás a gyerekek terhelhetőségének és szociokulturális hátterének 

figyelembevételével 

2.3.2.1.  szakkör 

2.3.2.2.  felzárkóztatás 

2.3.2.3.  napközi 

2.3.2.4.  tanulószoba 
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2.4. kapcsolattartási feladatok 

 

2.4.1. szülőkkel szülői értekezleten, fogadóórán 

2.4.2. tanulókkal tanórán, tanórán kívül, diákönkormányzaton keresztül 

2.4.3. pedagógusokkal 

2.4.3.1.  munkaközösségi értekezleten 

2.4.3.2.  tantestületi értekezleteken 

2.4.3.3.  belső továbbképzéseken 

2.4.3.4.  innovációs értekezleteken, napokon 

2.4.4. külső szakemberekkel 

2.4.4.1.  pedagógusok szakmai ellenőrzésekor 

2.4.4.2.  pedagógusok értékelő minősítésekor 

2.4.4.3.  intézményi értékeléskor 

2.4.4.4.  vezetői értékeléskor 

2.4.4.5.  innovációs és kutatói értekezleteken, konzultációkon, konferenciákon 

 

3. készítse fel a pedagógust a szakmai ellenőrzésre, minősítésre  

 

3.1. portfólió készítésére 

 

3.1.1. szakmai önéletrajz 

3.1.2. profil 

3.1.3. nevelő-oktató munka dokumentumai 

3.1.3.1.  csoportprofil 

3.1.3.2.  féléves ütemterv 

3.1.3.3.  tematikus ütemterv 

3.1.3.4.  óraterv 

3.1.3.5.  foglalkozásterv 

3.1.3.6.  esetleírás 

3.1.3.7.  hospitálási napló 

3.1.3.8.  értékelés dokumentumai 

3.1.3.9.  IKT alkalmazása 

3.1.4. pedagógiai tevékenység dokumentumai 

3.1.4.1.  pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének bemutatása  

3.1.4.2.  pedagógiai szakmai tevékenység bemutatása 

3.1.4.3.  egyéb pedagógiai tevékenység bemutatása 

3.1.4.4.  szakmai életút értékelése 

3.1.4.5.  önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása 

 

3.2. pedagógiai szakmai ellenőrzésre (PSZE) 

 

3.2.1. eljárásrend 

3.2.1.1.  előzetes felkészülés 
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3.2.1.1.1.  legutóbbi ellenőrzés 

3.2.1.1.2.  önértékelés 

3.2.1.1.3.  portfólió megtekintése 

3.2.1.2.  helyszíni ellenőrzés 

3.2.1.2.1.  bemutatkozás 

3.2.1.2.2.  a pedagógiai munkával összefüggő tervezetek, dokumentációk helyszíni elemzése   

(tanmenet; írásos dokumentáció a tanítási egységre vonatkozóan; egyéni 

fejlesztési tervek, tanórán kívüli programtervek; osztálynapló, csoportnapló és 

egyéb foglalkozási napló; tanulói füzetek, produktumok)  

3.2.1.2.3.  óra-/ foglalkozáslátogatás 

3.2.1.2.4.  pedagógussal készített óramegbeszélés és interjú  

3.2.1.2.5.  vezetővel készített interjú 

3.2.1.3.  ellenőrzés lezárása 

3.2.1.3.1.  az ellenőrzés lezárása a szakértő részéről 

3.2.1.3.2.  az ellenőrzés lezárása a pedagógus részéről 

 

 

3.2.2. pedagógiai szakmai ellenőrzés területei 

3.2.2.1.  Pedagógiai módszertani felkészültség 

3.2.2.2.  A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

3.2.2.3.  A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

3.2.2.4.  Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

3.2.2.5.  A tanulás támogatása 

3.2.2.6.  Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

3.2.2.7.  Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

3.2.2.8.  Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

3.3. pedagógus értékelésre, minősítésre (PÉM) 

 

3.3.1. feltöltött e-portfólió 

3.3.2. intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó része  

3.3.3. pedagógiai szakmai ellenőrzés összegző értékelése 

3.3.4. óralátogatás 

3.3.5. portfólióvédés 

3.3.6. pedagógusi kompetencia fejlettségi szintje 

 

4. Készítse fel a pedagógust a bérezés és a bérpótlékok differenciálására  

4.1. belső szakmai továbbképzés  
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4.2. szakmai ellenőrzés (óralátogatások, nyílt nap, alkotói napok, iskolai tantárgyi versenyek, 

művészeti bemutató, talaj és szertorna, atlétika, NETFIT mérés, év végi teljesítménymérés, 

OKÉV mérés, tanév rendje szerinti feladatteljesítés) 

4.3. szakmai értékelés 

4.3.1. munkaközösség vezetők értékelése a pedagógusi kompetenciák mentén  

4.3.2. intézményvezető helyettesi értékelés a pedagógusi kompetenciák mentén  

4.3.3. igazgató értékelés a pedagógiai kompetenciák, valamint a kutatói, az innovációs és a 

pályázati tevékenységek mentén 

4.3.4. tanév végi szakmai igazgatói értékelés 
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II. CÉL 

A munkaterv szabályozza a tantestület munkáját a benne megfogalmazottak 

megvalósításában a Helyi pedagógiai programnak, a Vezetői célkitűzéseknek, a 

Szervezeti működési szabályzatnak, a Köznevelési törvénynek, a Pedagógus 

szakmai ellenőrzése, a Pedagógus értékelő minősítése dokumentumoknak, 

szabályozóknak megfelelően. (Felelős, közreműködő, indítási határidő, 

ellenőrzés) 

1. A tantestület által elfogadott vezetői célkitűzések (lásd: igazgatói pályázat) 

megvalósításában vegye ki a részét 

felelős: Kiss Albert ig. 

közreműködő (-k): ig.h.; munkaközösség vezetők 

indítási határidő: 2017. augusztus 28-tól  

ellenőrzés (személy, időpont): ig.h. negyedévente 

 

1.1. intézményi jövőkép megvalósításában 

1.2. szakmai programfejlesztésében 

1.3. elemzés és értékelésben 

 

2. Az intézmény HPP – ben megjelenő célokat és feladatokat valósítsa meg  

 

2.1. a nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveinek, céljainak, feladatainak, 

eszközeinek, eljárásainak megvalósítása 

felelős: Kiss Albert ig. 

közreműködő (-k): intézményvezető helyettes, munkaközösség vezetők 

indítási határidő: 2017. szeptember 01-től  

ellenőrzés (személy, időpont): ig.h. negyedévente 

2.1.1. alapelvek 

2.1.2. célok 

2.1.3. feladatok 

2.1.4. eszközök 

2.1.5. eljárások 

 

2.2. nevelési feladatok megvalósítása 

felelős: Cseh Németh Zsuzsanna ig.h. 

közreműködő (-k): munkaközösség vezetők; osztályfőnökök; pedagógusok 

indítási határidő: 2017. szeptember 01-től  

ellenőrzés (személy, időpont): ig. negyedévente 

 

2.2.1. személyiségfejlesztés  

2.2.2. közösségfejlesztés  



Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 037 614 
8798 Zalabér, Hunyadi út 2. tel.: 83-376-008  e-mail: zalaberiskola@gmail.com  

 

12 
 

2.2.3. kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos tevékenység 

2.2.3.1. felzárkóztatás  

2.2.3.2. tehetségfejlesztés  

2.2.4. egészségnevelés, mindennapos testnevelés  

Az osztály szociometriai térképének „felrajzolása”, majd a csoportprofil  elkészítése, a fejlesztési feladatok 

megfogalmazása  osztály (tanmenet) és  az egyes – periférián levő – gyerek (egyéni fejlesztési terv) szintjén is. Az 

osztályprofil és a fejlesztési terv közzététele a tantestület előtt.  A fejlesztési terv foglalja magában a tagozat 

közti átmenet követelményszintjét is.  

Felelős: tagozatvezetők; minden osztályfőnök; Közreműködők: tanítók, szaktanárok  

alsós mkv.:  

- A pedagógus és a gyermekek közti kötődés kialakítása folyamatos jelenléttel . 

- Alapvető biológiai szükségletek nyomon követése (megfelelő táplálkozás, alvás, tisztálkodás stb.).  

- Folyamatos kapcsolat a védőnővel – egészséges életmód előadások az alsó tagozatos gyermekek 

számára. 

- Taneszközök, felszerelések, egyéb eszközök megléte és  állagmegóvása. 

- Konfliktuskezelési technikák. 

- Szociometria készítése a társas viszonyulások feltérképezésére. 

- Osztályfőnöki tanmenet, ütemterv, tematikus terv, óravázlat készítése a társas és egyéb 

viszonyulások fejlesztésére. 

- A társas viszonyulások megalapozása és alakítása az alapértékeink mentén a magatartás, az akarat és a 

jellem fejlesztésével.   

o Lemaradók, elesettek, kirekesztettek segítésére nevelés 

o Feladatvállalásra ösztönzés a csoportban, cselekvési minták adása 

o Udvarias, illemtudó viselkedésre, tiszteletteljes kommunikációra nevelés  

- Az alsó tagozatosok részvétele a DÖK programokon. 

 

felsős mkv.: 

- A társas viszonyulások alakítása az alapértékeink mentén a magatartás, az akarat és a jellem 

fejlesztésével az alapértékeink és a magasabb rangú emberi szükségletek mentén (osztályfőnöki 

tanmenet) 

- A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos nevelési tevékenység (felzárkóztatás, 

tehetségfejlesztés) egy-egy elemének megosztása, „jó gyakorlat” bemutatása a felsős 

munkacsoporton belül; esetleírás, egyéni fejlesztési terv, tapasztalatcsere a munkacsoport 

értekezletén. 

- Az SNI és BTMN il letve lemaradó tanulók differenciált, képesség szerinti fejlesztése. 

- Folyamatos konzultáció a fejlesztőpedagógusokkal. 

- Magatartás és attitüd fejlesztése – szituációteremtés magatartási mintákra és a szituációk elemzése  

- Az értékkövető és a passzív vagy romboló magatartás következményeinek feltárása, a tanulók 

szembesítése a következményekkel 

 

Kiemelt iskolaszintű feladat: 

- Az iskola által közvetített alapértékek megismertetése és a hozzájuk kapcsolódó szabályok 

elsajátíttatása az alsó- és felső tagozatosok életkori sajátosságainak figyelembe vételével. Az 1 -4. 



Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 037 614 
8798 Zalabér, Hunyadi út 2. tel.: 83-376-008  e-mail: zalaberiskola@gmail.com  

 

13 
 

osztályban a napközi keretein belül, 5-8. osztályban osztályfőnöki órákon, és mindkét tagozaton a 

közösségi rendezvények alkalmával. 

 

 

2.3. oktatási feladatok megvalósítása 

felelős: alsó tagozatban az Csiszárné Egyed Aliz alsó tagozatos munkaközösség vezető; felső tagozatban Dézsi 

Ágnes a felső tagozatos munkaközösség vezető 

közreműködő (-k): tanítók, tanárok 

indítási határidő: 2017. szeptember 01-től  

ellenőrzés (személy, időpont): ig.h. és ig. 

2.3.1. tanórai tanulás tanmenet szerint 

2.3.2. tanórán kívüli  tanulás fejlesztő terv szerint 

2.3.2.1. szakkör 

2.3.2.2. napközi  

2.3.2.3. tanulószoba  

alsós mkv.: 

 

- Az ismeretszerzés alkottatással, tevékenykedtetéssel történő segítése. 

- Képesség szerinti fejlesztés differenciálással, kooperatív technikákkal, drámajátékokkal . 

- Szorongásmentes, oldott légkör megteremtése a tanórákon. 

- A szélsőségesen lemaradók Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítása.  

- Az SNI és BTMN il letve lemaradó tanulók differenciált, képesség szerinti fejlesztése. 

- Folyamatos konzultáció a fejlesztőpedagógusokkal. 

- Pedagógiai jellemzések készítése. 

- A tanulók felkészítése az iskolai és iskolán kívüli versenyekre, rendezvényekre. 

o Intézményi versenyek  

 Népdalverseny 

 Versmondó verseny 

 Olvasási és szövegértési verseny 

 Alapműveleti és szöveges feladatmegoldó verseny 

 Kézműves barkácsverseny 

 Atlétikaverseny 

o Intézményen kívüli versenyek 

 Népdalverseny 

 Versmondó verseny 

 Rajzpályázatok 

 Levelezős versenyek 

 KGYTK 

o Rendezvények 

 Megemlékezések, ünnepi műsorok 

 DÖK sportrendezvények 

- Az Esély és ösztönzés programunk koncepciója szerinti napközi működtetésének fejlesztése az egész 

napos oktatás lehetőségeinek kihasználásával 

o a napközi hatékony működéséhez a csoportok és órabeosztások kialakítása  

o a kialakított szokásrendszer megtartása, az első osztály bevonásával  



Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 037 614 
8798 Zalabér, Hunyadi út 2. tel.: 83-376-008  e-mail: zalaberiskola@gmail.com  

 

14 
 

o házi feladat helyett a tanulási képességek, kommunikációs és gondolkodási képességek 

fejlesztése 

o részvétel a választható tanórákon (angol, festészet, énekkar). 

- Pedagógus kompetenciák fejlesztése belső és külső továbbképzéseken való részvétellel. 

(Kommunikációs képességek fejlesztése; Innovációhoz kapcsolódó képzések) 

 

felsős mkv.:  

- Tanulói kreatív tevékenységekre épített tanulás tervezése és irányítása. 

- A napközi és tanulószoba rendjének átalakítása, a foglalkozások kéthetenkénti lebontásban való 

tervezése, egységben és a tanév rendjében, a DÖK munkatervében megfogalmazottakkal  

összhangban.  

- Beszámoló a munkacsoport értekezletén a tapasztalatokról. 

 

2.4. kapcsolattartási feladatok 

felelős: Cseh Németh Zsuzsanna ig.h. 

közreműködő (-k): munkaközösség vezetők, osztályfőnökök, pedagógusok 

indítási határidő: 2017. szeptember 01-től  

ellenőrzés (személy, időpont): ig. negyedévente 

 

2.4.1. szülőkkel szülői értekezleten, fogadóórán 

2.4.2. tanulókkal tanórán, tanórán kívül, diákönkormányzaton keresztül  

2.4.3. pedagógusokkal  

2.4.3.1. munkaközösségi értekezleten 

2.4.3.2. tantestületi értekezleteken 

2.4.3.3. belső továbbképzéseken 

2.4.3.4. innovációs értekezleteken, napokon 

2.4.4. külső szakemberekkel  

2.4.4.1. pedagógusok szakmai ellenőrzésekor  

2.4.4.2. pedagógusok értékelő minősítésekor  

2.4.4.3. intézményi értékeléskor 

2.4.4.4. vezetői értékeléskor 

2.4.4.5. innovációs és kutatói értekezleteken, konzultációkon, konferenciákon  

Legyen folyamatos az információ áramoltatás az iskola honlapján, a kgytk  weblapon, a diákönkormányzat 

facebook oldalán. Vállaljanak nagyobb szerepet az informatikát oktató tanárok, osztályfőnökök az aktualitások 

terjesztésében, a honlap folyamatos frissítésében. 

Felelős: osztályfőnökök, informatikát tanítók 

alsós mkv.: 

- Fogadóórák időpontjának közzététele a tájékoztató füzetben, honlapon; 

- Üzenő füzetben, honlapon a szülők tájékoztatása az intézményi programokról, eseményekről;  

- Az egyes rendezvényeken történő aktív részvétel ről információk adása az intézmény honlapján és  a 

Zalabér Dök facebook oldalon; 

- Gyermekvédelmi kapcsolattartás – védőnő, családgondozók, gyermekjóléti szolgálat szakemberei, 

pszichológus . 

- Kapcsolattartás a fejlesztő pedagógusokkal 

o SNI tanulókat fejlesztő pedagógus (Koncz D. Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény) 
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o BTMN tanulókat fejlesztő pedagógus , logopédus, gyógytestnevelő (ZM Pedagógiai 

Szakszolgálat Zalaszentgróti Tagintézménye). 

 

 

felsős mkv.:  

- A partnerekkel (szülői szervezet, diákönkormányzat, fenntartó, települési önkormányzat, civil  

szervezetek) való kapcsolattartás hatékonyságának elősegítése: 

o A tanév rendjének havi bontásban való megjelentetésével és közzétételével  

o Az egyes rendezvényekről történő aktuális információadás (felhívás, program, fénykép 

és/vagy videofilm az eseményről, az eredményekről) az intézmény honlapján és a Zalabér 

Dök facebook oldalon 

o A különböző szervezetek fórumain való részvétellel, az egymással szembeni elvárások 

egyértelmű megfogalmazásával, és a megvalósítandó célok aktív támogatásával. 

o Szülői levelezőlista létrehozásával az információáramoltatás megkönnyítése céljából 

(pedagógusok, iskolatitkár). 

 

3. Készítse fel a pedagógust a szakmai ellenőrzésre, minősítésre 

 

3.1. portfólió készítésére 

felelős: alsó tagozatban Csiszárné Egyed Aliz munkaközösség vezető; felső tagozatban Dézsi Ágnes  

munkaközösség vezető 

közreműködő (-k): alsó tagozatban ig.h.; felső tagozatban ig. 

indítási határidő: 2017. október első hetétől  

ellenőrzés (személy, időpont): negyedévenként 

 

3.1.1. szakmai önéletrajz 

3.1.2. profil  

3.1.3. nevelő-oktató munka dokumentumai  

3.1.3.1. csoportprofil  

3.1.3.2. féléves ütemterv 

3.1.3.3. tematikus ütemterv 

3.1.3.4. óraterv 

3.1.3.5. foglalkozásterv 

3.1.3.6. esetleírás  

3.1.3.7. hospitálási napló 

3.1.3.8. értékelés dokumentumai  

3.1.3.9. IKT alkalmazása 

3.1.4. pedagógiai tevékenység dokumentumai  

3.1.4.1. pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének bemutatása  

3.1.4.2. pedagógiai szakmai tevékenység bemutatása  

3.1.4.3. egyéb pedagógiai tevékenység bemutatása  

3.1.4.4. szakmai életút értékelése 

3.1.4.5. önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása  
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alsós mkv.: 

- Az alsó tagozatos munkaközösség értekezletein negyedévente kerülnek feldolgozásra a portfólió 

elkészítéséhez szükséges dokumentumok, i l letve azok elkészítésének folyamata; 

- Osztályszintű szociometria készítése, elemzése;  

- Tanmenet, ütemterv, tematikus terv, óravázlat készítése a társas és egyéb viszonyulások 

fejlesztésére; 

- Esetleírás készítése; 

felsős mkv.:  

- Segítségnyújtás a portfólióírásra, minősítésre készülő pedagógusok számára a tapasztalatok 

átadásával. 

- A tanévben minősítésre jelentkezett kollégák számára a minősítés tartalmi értelmezésének, az 

anyaggyűjtésnek, válogatásnak, a minősítési felületen való tájékozódásnak, adatfeltöltésnek a 

segítése.  

 

 

3.2. pedagógiai szakmai ellenőrzésre (PSZE) 

felelős: igazgató  

közreműködő (-k): igazgatóhelyettes 

indítási határidő: 2017. októbertől  

ellenőrzés (személy, időpont): negyedévenként 

 

3.2.1. eljárásrend 

3.2.2. pedagógiai szakmai ellenőrzés területei  

3.2.2.1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

3.2.2.2. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, 

tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges 

megfelelő módszertani felkészültség  

3.2.2.3. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység  

3.2.2.4. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

3.2.2.5. A tanulás támogatása 

3.2.2.6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

3.2.2.7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

3.2.2.8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

alsós mkv.: 

- Az alsó tagozatos munkaközösség értekezletein negyedévente kerülnek feldolgozásra a pedagógiai 

szakmai ellenőrzés területei, szempontjai. 

- Személyes és tagozatszintű önreflexiók 

o október – 1.2.3. terület 

o január – 4.5.6. terület 

o június – 7.8. terület 
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felsős mkv.:  

- Aktív közreműködés a pedagógiai szakmai ellenőrzésre való felkészülésben – egyén, munkacsoport és 

intézményi szinten. 

- Folyamatos kommunikáció és szakmai együttműködés – szükség esetén problémamegoldó 

beavatkozás – a pedagógiai szakmai ellenőrzés előkészítésében 

-  

 

 

3.3.  pedagógus értékelése, minősítése (PÉM) 

felelős: Kiss Albert ig. 

közreműködő (-k): ig.h. 

indítási határidő: 2017. októbertől  

ellenőrzés (személy, időpont): negyedévenként 
3.3.1. feltöltött e-portfólió 

3.3.2. intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó része 

3.3.3. pedagógiai szakmai ellenőrzés összegző értékelése 

3.3.4. óralátogatás  

3.3.5. portfólióvédés  

3.3.6. pedagógusi kompetencia  fejlettségi szintje 

 

alsós mkv.: 

- Felkészülés a belső szakmai továbbképzésre. 

- Óralátogatások, óraelemzések, önreflexiók a kompetenciaterületek szempontjai alapján. 

 

felsős mkv.:  

- Az intézményi hagyományokon alapuló belső szakmai továbbképzés színvonalának megtartása, a 

pedagógusértékelés, minősítés rendjének megfelelő elemek erősítése.  

- A tantestületbe érkező új kollégák időben való beavatása a szakmai továbbképzés rendszerének, 

folyamatának elvárásaiba. 

- A belső szakmai továbbképzésen tartott bemutatóórák tapasztalatait figyelembe véve az első félév 

végén munkaközösség-vezetői értékelés készítése a megadott értékelési szempontok alapján.  
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III. CÉL 

A munkaterv adjon útmutatást, segítséget abban, hogy a vezetők, a 

pedagógusok működjenek közre az intézmény pedagógiai innovációjában, 

kutatásában, pályázatok készítésében és végrehajtásában. (Felelős, 

közreműködő, indítási határidő, ellenőrzés) 

1. Intézményi kommunikáció fejlesztése 

1.1. Honlap 

Az intézményi honlap újbóli kialakítása, és tartalmi feltöltése. 

felelős: Kiss Albert int.vez. 

közreműködő (-k): Ács Klaudia, iskolatitkár, munkaközösség vezetők, rendezvényfelelősök  

indítási határidő: 2017. szeptember 15-től  

ellenőrzés  (személy, időpont): Cseh Németh Zsuzsanna int. vez. hely. folyamatos  

 

1.2. TEHETSÉGPONT – hirdetőtábla 

A tehetségpont – hirdetőtábla információinak teljesebbé tétele és aktualizálása. 

felelős: Dézsi Ágnes mk.v. 

közreműködő (-k): Papp Katalin, rendezvényfelelősök 

indítási határidő: 2017. október 01-től  

ellenőrzés (személy, időpont): Kiss Albert int. vez. folyamatos  

 

1.3. Iskolaújság 

Iskolaújság megjelentetése minimum 1 alkalommal a tanév végén. 

felelős: Cseh Németh Zsuzsanna int.vez.h. 

közreműködő (-k): iskolatitkár, osztályfőnökök, rendezvényfelelősök 

indítási határidő: 2017. október 01-től  

ellenőrzés (személy, időpont): Kiss Albert int. vez.  

 

1.4. facebook 

Aktuális információk feltöltése a ZaDÖK facebook oldalra.  

felelős: Csiszárné Egyed Aliz mk.v. 

közreműködő (-k): Pecsics Szabina és rendezvényfelelősök 

indítási határidő: 2017. október 01-től  

ellenőrzés (személy, időpont): Cseh Németh Zsuzsanna int. vez. hely. folyamatos  
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2. Pedagógiai innováció 

2.1. Aktív társadalmi lét kibontakoztatása 

felelős: Cseh Németh Zsuzsanna ig.h. 

közreműködő (-k): munkaközösség vezetők, osztályfőnökök, pedagógusok 

indítási határidő: 2017. szeptember 15-től  

ellenőrzés (személy, időpont): igazgató, negyedévenként 

 

A diákönkormányzat célkitűzései, munkaterve készüljön el osztályszinten, az osztály feladatvállalása legyen 

követhető, produktumokban tetten érhető (fotók, hírek, összefoglalók stb. facebook - megjelenése; diáklap 

anyagának elkészítése). Az osztályfőnökök és a pedagógusok vegyék ki részüket (problémafeltárás, 

információgyűjtés az innovációhoz és/vagy kutatáshoz, a meglévő jó gyakorlataink praxis szintű fejlesztése)  

az intézményben zajló pedagógiai innovációban és kutatásban (KGYTK program; Esély és ösztönzés komplex 

tehetségsegítő program; Jót, s jól szocializációs program) 

Felelősök: osztályfőnökök, napközis nevelők 

 

 

alsós mkv.:  

- Az alsó tagozatos diákok érdeklődésének felkeltése a DÖK rendezvényeken való  aktív részvételre, i l letve 

3-4. osztályban a szervezési feladatok megismerésére; 

- 4. osztályban képviselők választása; 

- Információáramlás javítása a DÖK és az osztályfőnökök közt;  

- Dök programokon való részvétel eredményességének megbeszélése osztályszinten;  

felsős mkv.:  

- A felsős osztályok aktívabb részvételének és az osztályszintű önálló szervezés képességének segítése a 

diák-önkormányzati programokon.  

- A felelősség, felelősségvállalás erősítése osztály és tagozatszinten a mindennapi iskolai életben az 

alapértékeink mentén. 

- Az akarat fejlesztése  - „az akarat mint célválasztó és célt realizáló képesség” valamint  „a közjóért  

tevés” lehetőségei, különös tekintettel a ZaDÖK-ön belüli feladatvállalás tervezésére. 

- A jellem fejlesztése – „Értékes jellemű, pozitív viszonyulásokkal bíró gyermekké nevelés” – az etikai 

beszélgetés, eszményi példa a nembeliség mentén, nevelői példa az irányított pedagógiai 

folyamatokon keresztül módszerek elemeinek felhasználásával.  

 

3. Pedagógiai kutatás 

3.1. Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája  

felelős: Kiss Albert ig. 

közreműködő (-k): munkaközösség vezetők, tehetségsegítő pedagógusok 

indítási határidő: 2017. szeptember 01-től  

ellenőrzés (személy, időpont): igazgatóhelyettes, KGYTK versenykiírás szakaszai 

 

alsós mkv.: 
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- A 3-4. osztályos tanulók részvétele a KGYTK-ban és a tanítók arányos közreműködése a felkészítésben. 

felsős mkv.:  

- A felső tagozaton tanítók arányosabb közreműködése a KGYTK -ra való felkészítésben, a feladatok 

megosztása egymás között. 

 

3.2. Esély és ösztönzés komplex tehetségsegítő program 

felelős:Cseh Németh Zsuzsanna ig.h. 

közreműködő (-k): munkaközösség vezetők, osztályfőnökök, pedagógusok 

indítási határidő: 2017. szeptember 15-től  

ellenőrzés (személy, időpont): igazgató, negyedévenként 

 

3.2.1. A kutatás fókuszában „Az értékes jellemű nevelés” a „M(i)ért pont érték jó gyakorlat innovációja, 

kutatása  

3.2.2. A program 3 fő eleme (kgytk; művészetek; aktív társadalmi lét) kerüljön bemutatásra egy  video 

anyagban, amely felkerül a honlapra is. 

Felelős: informatikát tanítók, szaktanárok 

 

alsós mkv.: 

- Szocializációs füzetek rendszeres bejegyzése, ellenőrzése; 

- A „Jót s jól” jutalmazási rendszer további fejlesztése 

o Dekorációs felület - Az értékközvetítésben kiemelt diákok  

 

felsős mkv.:  

- A tehetségsegítő program elemeinek értelmezése. 

- A tanulók és szülők beavatása a tanév elején osztály és tagozat szintjén . 

- Az egyéni és az osztályok közötti versengés megfelelő rangra emelése az értékközvetítés  mint 

elsődleges cél figyelembevételével, ugyanakkor az éves értékeléshez forrás, támogatás 

megteremtésének tervezése. 

- A „Jót s jól” jutalmazási rendszer fejlesztése  

- A gyerekek beavatása a „Jót s jól” jutalmazási rendszerbe 

 

 

 

4. Pályázatkészítés és végrehajtás 

felelős: igazgató által megbízott pedagógus  

közreműködő (-k): munkaközösség vezetők, tantestület 

indítási határidő: 2017. szeptembertől  

ellenőrzés (személy, időpont): igazgató, a pályázat szakaszainak megfelelően 
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alsós mkv.:  

 

- A lehetséges pályázatok megírásában, lebonyolításában való önkéntes szerepvállalás, arányos 

munkamegosztás támogatása. 

 

felsős mkv.:  

 
- Az aktuális  pályázatok megírásában, lebonyolításában való önkéntes szerepvállalás, arányos 

munkamegosztás támogatása. 

- Lehetőség szerint nyári táborozást (is) megcélzó pályázat(ok) felkutatása és megvalósítása. 

 

4.1. TÁMOP 

4.2. OFI 

4.3. NTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CÉL 

 A munkaterv adjon útmutatást, segítséget abban, hogy a vezetők, a 

pedagógusok, az intézmény dolgozói működjenek közre a munkáltató 

(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete) 

utasításainak végrehajtásában. (Felelős, közreműködő, indítási határidő, 

ellenőrzés) 

1. Intézményműködtetés 

felelős: Kiss Albert ig. 

közreműködő (-k): igazgatóhelyettes, iskolatitkár 

indítási határidő: 2017. augusztus 15-től  

ellenőrzés (személy, időpont): igazgató, negyedévenként 
a. fenntartás 
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b. tanügyigazgatás 

 

2. Oktatás és nevelés szakmai munka  

felelős: Cseh Németh Zsuzsanna  ig.h. 

közreműködő (-k): munkaközösség vezetők, osztályfőnökök, pedagógusok 

indítási  határidő: 2017. szeptember 15-től  

ellenőrzés (személy, időpont): igazgató, negyedévenként 

a. tervezés 

b. végrehajtás 

c. mérés, értékelés 

d. beavatkozás 

 

alsós mkv.: 

- A tanév rendjében rögzített programok, rendezvények, versenyek figyelemmel kísérése, az alsós 

diákok ösztönzése az azokon való részvételre, minél eredményesebb szereplésre. 

-  

 

felsős mkv.:  

- A tanév rendjében elfogadott - a különböző képességterületek fejlesztettségét egyén, osztály, tagozat 

vagy intézmény szintjén reprezentáló - versenyek, programok, valamint az intézmény hagyományainak 

megfelelő mérés-értékelés ütemtervben rögzített mérések tervezése, lebonyolítása és értékelése, 

i l letve ennek segítése, valamint az eredmények, tapasztalatok megosztása a tagozati/intézményi 

értekezleteken.  

- A felső tagozatosok aktív részvételre ösztönzése az Esély és ösztönzés programban (Kreatív Műhely, 

Tudományos Diákköri Műhely, M(i)ért Pont Érték Műhely). 

- Folyamatos és időben történő visszajelzés a diákoknak és szülőknek az elért eredményekről. 

 

 

 

3. Munkaügyi jogviszony  

felelős: Kiss Albert ig. 

közreműködő (-k): igazgatóhelyettes, iskolatitkár 

indítási határidő: 2017. augusztus 15-től  

ellenőrzés (személy, időpont): KIK aktuálisan 

 

A munkaügyi jogviszonyba tartozó ügyintézést az intézményvezető egyezteti és engedélyezteti a KLIK 

Zalaegerszegi Tankerület igazgatójával. 
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V. INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTESI MUNKATERV 

2017/18-as tanév 

Készítette: Cseh Németh Zsuzsanna 

2017. szeptember: 

szeptember 25-i tantestületi értekezlet:  

ZaDök-képviselők bemutatkozása a tantestület előtt; konzultáció a ZaDök céljairól, 

feladatvállalásairól, az alulról építkezés lehetőségeiről; a ZaDök osztály szintű szerepéről, valamint az 

osztályfőnöki tanmenetekben ill. a „Miért pont érték” tantervben való helyéről.  

2017. október: 

 

- október 2.; Tantestületi értekezlet: „Miért pont érték” tanterv részletes bemutatása a 

tantestület előtt. 

- A „Miért pont érték” részprogram (jó gyakorlat) tartalmi összetevői az osztályfőnöki órákon - 

az osztályokra érvényes tanmenetek egyeztetése a tantervvel, a korrekciók elvégzése. 
(A tartalmi egységek, az alapvető oktatási eszközök, célok, fejlesztési területek egyeztetése 

tagozat szintjén.) 

ZaDÖK események, feladatok beemelése a szociokulturális különbségek enyhítésére.  

(Az osztályok első félévre szóló eseménynaptárai, az eseményekhez köthető szerepek, 

feladatok megjelölésével- alsó tagozat: Mely eseményeknél közreműködők, milyen jellegű 

feladatokat vállalnak? 

- 18-án, 19-én: Két napos alsós továbbképzés Dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária 

irányításával. 

 

2017. november, december: 

 

- November 6.: Tantestületi értekezlet:  
A ZaDök-höz köthető eddigi tevékenységek osztály és iskola szinten. A diákelnök és néhány 

képviselő beszámolója. Az osztályfőnökök tapasztalatai . Óralátogatások egyeztetése (témák, 

időpontok)  

- Osztályfőnöki óralátogatások, elemzések (az alulról szerveződés módja, állapota) 

- Óravázlatok készítése, kipróbálása,  egy reflexióval ellátott mintaóravázlat leadása. 

-  Pedagógusok, osztályfőnökök nevelési problémákról szóló (egységes sablont követve) 

esetleírásainak összegyűjtése; 
Dec. 4-én Tantestületi értekezlet: az esetleírások elemzése, fejlesztése.  

 

 

2018. január 8. 
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- Tantestületi értekezlet: Tagozatszintű visszacsatolás, értékelés a tanmenetek, óravázlatok 

készítéséről. (Szakmai beszélgetés, konzultáció, reflexiók, önreflexiók a megvalósításról)  

 

  2018. február, március: 

február 5.  

- Tantestületi értekezlet: Az elmúlt félévben született esetleírások elemzése, a preventív 

célok megvalósulásának értékelése.  

Az osztályok 2. félévre szóló feladatvállalásai;  reflexiók az első félév feladat és szerepvállalásaihoz. 

-  Az osztályfőnöki tanmenetek újabb korrekciója tagozat és osztály szinten. 

2018. április: 

- április 9., Tantestületi értekezlet: A tervezett órabemutatók előkészítése; időpontok és témák 

egyeztetése. 

- Órabemutatók, mintaóravázlatok. (egy óravázlat a 2. félévben is) 

2018. május: 

Május 15., Tantestületi értekezlet: 

- A „Miért pont érték” részprogram (jó gyakorlat) éves elemzése, értékelése (az osztályfőnöki 

tevékenység sikerei, kudarcai; szerepvállalások a ZaDök programjaiban; a kitűzött célok 

megvalósulásának mértéke. 

- a tanmenet használhatósága, taneszközzé fejlesztése. 

- az osztályfőnöki munkához készült segédanyagok (mesék, egyéb szövegek gyűjteménye; a 

diákok készítette  – rajzos és írott- munkák rendszerezése; , a taneszközzé fejlesztés 
lehetősége. 
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VI. TERVEZETT TANULMÁNYI VERSENYEK 
 

A versenyek jóváhagyásra várnak.  

Zrínyi Ilona 
Matematika Verseny OH, POK megyei felmenő rendszerű 

Varga Tamás 
Matematika Verseny OH, POK megyei felmenő rendszerű 

József Attila 
Szavalóverseny OH, POK megyei felmenő rendszerű 

PopArt 
Szavalóverseny POK térségi felmenő rendszerű 

Kutató Gyerekek 
Tudományos 
Konferenciája 

KGYTK 
Tehetségsegítő 
Tanács országos felmenő rendszerű 

Tiszán Innen - Dunán 
Túl Népdaléneklési 

Verseny POK megyei felmenő rendszerű 

Futball    térségi felmenő rendszerű 

Zala Megyei 
Katasztrófavelmi 

Igazgatóság 
Rajzpályázata 

Zala Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság megyei felmenő rendszerű 

Értékeink Európában 
országos rajzpályázat Külügyminisztérium országos felmenő rendszerű 
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VII. A TANÉV RENDJE 2017/18 
 

A tanév rendjének változtatási jogát a tantestület fenntartja az előre nem látható feladatok, 
események megjelenése esetén. 

 

A tanév rendje 2017-18. tanév   180 tanítási nap 
 

 

Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 037614 
 

   TANTESTÜLET 

 IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS 

Augusztus 

 2017. aug. 22. Alakuló értekezlet Kiss Albert 

 Augusztus 23-25. Önképzés - innováció Kiss Albert 

 

augusztus 28. hétfő Pótvizsga Tanainé Szeghy Rita - Dézsi 
Ágnes  

 
augusztus 28. hétfő Az első osztályosok fogadása Pados Eszter 

 
augusztus 28-30. Tanévindító értekezletek Kiss Albert 

Szeptember 

 

szeptember A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

feltérképezése 

osztályfőnökök, Csiszárné 

Egyed Aliz 

       

   starttudás mérése szaktanárok 

   DIFER mérés létszám Pados Eszter 

 

szeptember 1. péntek Évnyitó, az első tanítási nap (180 nap) Kiss Albert, osztályfőnökök 

 szeptember 15. péntek KGYTK TT ülés  Kiss Albert 

 

szeptember 19. kedd tanév rendéjének (tervezet) összeállítása Kiss Albert 

 

szeptember 21. csütörtök 13.40 

- 14.10 szünetben 

tanév rendjének megvitatása, korrekciója Cseh Némegh Zsuzsanna 

 

szeptember 22. péntek 16 óráig munkaterv összeállítása (tanulmányi 

versenyekkel együtt) 
Kiss Albert, Cseh Németh 
Zsuzsanna, Csiszárné Egyed 

Aliz, Dézsi Ágnes  

 
szeptember 28. csütörtök (3. óra 

végén) 

 tűzriadó Kozma Ildikó 

 

szeptember 22. péntek (14.00) DÖK képviselők névsorának leadása osztályfőnökök - Cseh Németh 
Zsuzsanna, Pados Eszter 

 

szeptember 25-én indul futball indul (5.o.) Miszori László és Tananiné 
Szeghy Rita 

 

szeptember 25. hétfő 15.00  tantestületi értekezlet - munkaterv elfogadása Kiss Albert 

 

szeptember 25. hétfő 17.00 összevont szülői értekezlet (témák: SZÉK, 

HEFOP pályázat, hitoktatás) 
  

 

szeptember 27-28. szerda - 
csütörtök 

ZaDÖK kampány Pados Eszter 

 október 06. péntek  DÖK elnök választása Cseh Németh Zsuzsanna  
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  Őszi túra (eső esetén október 6. péntek) Miszori  László, Ács Klaudia, 
Pecsics Szabina 

 

  egyéni fejlesztési terv BTM; SNI Csiszárné Egyed Aliz 

   Törzslapok megnyitása Kozma Ildikó 

Október 

 

október tanulmányi versenyekre - KGYTK - felkészítés 

indítása 

felkészítő pedagógusok 

 október 6. péntek a szeptember 9-i helyett   

 

október 16. hétfő A diákönkormányzat munkatervének egyeztetése 

a tantestülettel, osztályfőnökökkel; tantestületi 

értekezlet (ZaDök, osztályfőnöki tevékenység 

stb.) 

Cseh Németh Zsuzsanna, 

Pados Eszter 

 október 6. péntek osztályszintű megemlékezés  osztályfőnökök 

 október 10. kedd futball Miszori László és … 

 október 13. péntek futball eredményhirdetés    

 

október 13. péntek kosárlabda, zsámolylabda indul (8.o.) Miszori László és Dézsi Ágnes  

 

október 13. péntek 1. osztályos tanulók felmérése a DIFER 

alkalmazása tekintetében  

Pados Eszter 

 

október 16. hétfő Tanmenetek bemutatásának határideje valamennyi pedagógus/                  

Cseh Németh Zsuzsanna  

 

Október 18- 19. 

szerda, csütörtök 

Alsós továbbképzés - óralátogatás, óraelemzés, 

műhelymunka (Dr. Zsolnai Józsefné dr.Mátyási 

Mária) 

Cseh Németh Zsuzsanna, Kiss 
Albert 

 

október  okt. 26. alsós   

okt. 25. felsős munkaközösségi értekezlet 
Csiszárné Egyed Aliz, Dézsi 
Ágnes  

 

október 20. péntek Megemlékezés az intézményben  Papp Katalin - Csiszárné Egyed 

Aliz- Dézsi Ágnes  

 

október 23. hétfő Munkaszüneti nap (megemlékezés Zalabérben)   

 október 25. szerda  alsós munkaközösségi értekezlet Csiszárné Egyed Aliz 

 október 26. csütörtök felsős munkaközösségi értekezlet Dézsi Ágnes  

 október 26. csütörtök Pályaorientációs nap Dézsi Ágnes  

 

október 26. csütörtök Kosárlabda zsámolylabda zárul Miszori László és Dézsi Ágnes  

 

Október 27. péntek DIFER létszámok lejelentése (online) Pados Eszter 

 

Október 27. péntek tanítás nélküli munkanap - szakmai továbbképzés  Kiss Albert 

 október 30-november 3. Őszi szünet   
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November 

 November 6. hétfő Őszi szünet utáni első tanítási nap   

 

november 6. hétfő tantestületi értekezlet (ZaDök, osztályfőnöki 

tevékenység stb.) 
Cseh Németh Zsuzsanna  

 

november 10. hétfő kosárlabda zsámolylabda eredményhirdetés   Dézsi Ágnes  

   biliárd indul (5.o.)  Tanainé Szeghy Rita  

 

  Pályaorientáción való részvétel 7. és 8. osztály Dézsi Ágnes, 
Cseh Németh Zsuzsanna  

 

November 3. hete Népdalverseny Csiszárné Egyed Aliz (Cseh 

Németh László) 

 

november 20-24. Felsős továbbképzés - óralátogatás, óraelemzés, 

műhelymunka 
Kiss Albert, Cseh Németh 
Zsuzsanna 

 

november 27. hétfő  biliárd zárul  Dézsi Ágnes  

   sakk és malom indul (6.o.)  Cseh Németh László 

       

December 

 

december 1. péntek DIFER mérés elvégzésének határideje Pados Eszter 

 decenber 4. hétfő olvasási és szövegértési verseny (szépirodalmi 
szöveg) alsós 

Csiszárné Egyed Alíz 

 

december 4. hétfő tantestületi értekezlet (ZaDök, osztályfőnöki 

tevékenység stb.) 

Cseh Németh Zsuzsanna 

 december 5. kedd tanulmányi versenyek házi fordulói 

(társadalomtudományi tantárgyak) felső tagozat  

Dézsi Ágnes  

 december 6. szerda Mikulás (8.o.) Cseh Németh Zsuzsanna  

 december 7. csütörtök alapműveleti és szöveges feladatmegoldó 
verseny alsós  

Csiszárné Egyed Aliz 

 

december 11. hétfő tanulmányi versenyek házi fordulói 

(természettudományi tantárgyak és matematika) 

Dézsi Ágnes  

 

december 15. péntek sakk és malom zárul  Cseh Németh László 

 

december 21. csütörtök sakk és malom eredményhirdetés   Cseh Németh László 

 December 22. péntek Projektnap  Csiszárné Egyed Aliz - Dézsi 

Ágnes- Cseh Németh László 
(Betlehem)  

Karácsonyi játszóház, ünnepi műsor – Zalabér 

 

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

 December 27 - január 2. Téli szünet    
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Január 

 

január 3. szerda Téli szünet utáni első tanítási nap   

       

 január 5. péntek teremfoci indul (8.o.) Cseh Németh Zsuzsanna  

 

január 8. hétfő tantestületi értekezlet (ZaDök, osztályfőnöki 

tevékenység stb.) 
Cseh Németh Zsuzsanna  

  

január 8 - január 12. között A tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

felmérésének indítása 

Miszori László, Horváth László 

 

január 15. hétfő du. Alsós alkotói nap (magyar, művészetek) Csiszárné Egyed Aliz - Horváth 
László 

 

január 16. kedd du. Alsós alkotói nap (matematika, barkácsolás) 

 

január 17. szerda du. Felsős alkotói nap (magyar, történelem, 

művészetek) 

Dézsi Ágnes - Tanainé Szeghy 

Rita 

 

január 18. csütörtök du. Felsős alkotói nap (fizika, biológia, földrajz, 

barkácsolás) 

 

január 22. hétfő teremfoci zárul Miszori László és Cseh 
Németh Zsuzsanna  

 
Január 22. hétfő Kultúra Napja (könyvtárban) Dézsi Ágnes  

 

Január 23. kedd Alkotói napok eredményhirdetése, ajánlás a 

KGYTK-ra 

Csiszárné Egyed Aliz és Dézsi 

Ágnes  

 

január 24. szerda felsős munkaközösségi értekezlet Dézsi Ágnes  

 

Január 25. csütörtök alsós munkaközösségi értekezlet Csiszárné Egyed Aliz 

 

Január 26. péntek I. félévi jegyek lezárásának határideje – 

osztályozó értekezlet 

szaktanárok, osztályfőnökök 

 

január 26. péntek teremfoci eredményhirdetése Cseh Németh Zsuzsanna 

Február 

 

február 2. péntek Félévi értesítők kiadásának határideje osztályfőnökök 

 február 5. hétfő tantestületi értekezlet (belső továbbképzés, 

félévzáró értekezlet) 

Kiss Albert 

 

február 12. hétfő Szertorna és talajtorna alsó tagozat Horváth László, Ács Klaudia  

 

február 13. kedd szertorna és talajtorna felső tagozat Miszori László 

  február 16. péntek  Farsang 7. osztály  

 

február 16. péntek szertorna és talajtorna eredményhirdetés   Horváth-Ács-Miszori  

 

február 23. péntek Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatairól, megemlékezés Zalabér 
Papp Katalin  
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Március  

 

március 1. csütörtök floorball indul (4.o.) Miszori  László és Horváth 
László 

 március 10. szombat Munkanap   

 március 14. szerda Megemlékezés - iskola   

 
március 15. csütörtök Munkaszüneti nap, megemlékezés Zalabérben   Dézsi Ágnes  

 március 16. péntek Tanítási szünet   

  március 22 csütörtök Versmondó verseny-    

    

 

március 28. szerda floorball zárul Miszori László és Horváth 
László 

 

március 28. szerda Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap    

 

március 28. szerda Húsvéti kézműveskedés, barkácsverseny; Mit tud 

az én kezem? (barkácsoló verseny) 

Papp Katalin, Ács Klaudia, 

Horváth László 

Április  

 március 29-április 3. Tavaszi szünet   

 április 4. szerda Tavaszi szünet utáni első tanítási nap    

 április 5. csütörtök floorball eredményhirdetés  Miszori László és Horváth 
László 

 

április 5. csütörtök kosárlabda, zsámolylabda indul (7.o.) Miszori László és Dézsi Ágnes  

 

április 9. hétfő 16 óra tantestületi értekezlet (ZaDök, osztályfőnöki 

tevékenység stb.) 
  

 április 9. hétfő 17 óra szülői értekezlet osztályfőnökök 

 

április  Nyílt nap  (alsós … beiratkozáshoz) Csiszárné Egyed Aliz 

 

április 16. hétfő 15.00 Megemlékezés a holokauszt áldozatairól, 

megemlékezés Zalabérben 
Papp Katalin -  

 április 20. péntek KGYTK regionális forduló Kiss Albert 

 

április 21. szombat tanítás nélküli Munkanap (belső továbbképzés, 

innovációs nap, intézményi önértékelés) 

Kiss Albert 

 

ápril is 24-28. fenntarthatóság-környezettudatosság hete  Kiss Albert és Cseh Németh 
László 
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Május  

     

 május 1. kedd Munkaszüneti nap   

 

május 4. péntek kosárlabda, zsámolylabda zárul Miszori László és Dézsi Ágnes  

 május 4. péntek Anyák napja az iskolában Csiszárné Egyed Aliz -  

 május 7. hétfő Országos KGYTK Kiss Albert 

 

május 11. péntek kosárlabda zsámolylabda eredményhirdetés  Miszori László és Dézsi Ágnes  

 

május 11. péntek röplabda indul (8.o.) Miszori László és Cseh Németh 
Zsuzsanna 

 
  Családi délután Pados Eszter -  

 

 május 14-18 iskolai kirándulás  Csiszárné Egyed Aliz - Horváth 
László- Pecsics Szabina 

 

május 14. hétfő tantestületi értekezlet (ZaDök, osztályfőnöki 

tevékenység stb.) 
  

 május 16. szerda Idegen nyelvi mérés  Tanainé Szeghy Rita 

 május 21. hétfő Munkaszüneti nap   

 

május 22. kedd Szakmai ellenőrzés alsó tagozat Cseh Németh Zsuzsanna, Kiss 

Albert 

 május 23. szerda OKÉV mérés  Tanainé Szeghy Rita 

 

május 25. péntek Szakmai ellenőrzés felső tagozat Cseh Németh Zsuzsanna, Kiss 

Albert 

 

május 25. péntek röplabda zárul Miszori László és Cseh Németh 
Zsuzsanna 

Június  

  június 4-8. Szóbeli és írásbeli teljesítménymérés és 

egyéb intézményi mérések (alsó és felső 

tagozat) 

Tanainé Szeghy Rita 

   KGYTK TT Budapest Kiss Albert 

 

június 1. péntek a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat 

befejezésének - a NETFIT rendszerbe való 

feltöltésének - határideje 

Miszori  László, Horváth László, 
Ács Klaudia 

 június 3. vasárnap pedagógusok napja   

 június 4. hétfő Nemzeti Összetartozás Napja  történelemóra Papp Katalin 

 

június 8. péntek 16.30 -tól Művészeti bemutató  Dézsi Ágnes - Ács Klaudia - Cseh 
Németh László 

 

június  alsós munkaközösségi értekezlet Csiszárné Egyed Aliz  

 

június 13. szerda DÖK nap Cseh Németh Zsuzsanna, Pados 
Eszter 

 
június  felsős munkaközösségi értekezlet Dézsi Ágnes  

 

június 15. péntek Utolsó tanítási nap (atlétika PROJEKT) Miszori  László - Horváth László 

 

június 12. hétfő Jegyek lezárásának határideje (osztályozó 

értekezlet) 

szaktanárok, Kiss Albert 

 

június 17. szombat Ballagás, tanévzáró Dézsi Ágnes - Cseh Németh 

Zsuzsanna 

 
  atlétika eredményhirdetés  Miszori  László - Horváth László 

 június 21. szerda Tanévzáró értekezlet Kiss Albert 
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   5 tanítás nélküli munkanap   

   október 27. péntek   

 

  tanítás nélküli munkanap - szakmai 

továbbképzés  
  

   február 5. hétfő   

 

  tantestületi értekezlet (belső továbbképzés, 

félévzáró értekezlet) 

  

   ápril is 20. péntek      

     KGYTK regionális forduló   

   ápril is 21. szombat   

 

  tantestületi értekezlet (belső továbbképzés, 

innovációs nap) 
  

   június 13. szerda    

   diákönkormányzati nap    

 

 


