
Intézményi Egységkód:103010 

Tankerület: KLIK Szolnoki Tankerülete 

Megye: Jász-Nagykun-Szolnok 

OM azonosító: 201511 

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola 

5435 Martfű, Május 1 út 2.  Tel: 06/56 450-025/13 

               06/70 938 67-76 

 

MUNKATERV 

 

a 2015/2016-ös tanévre 

 

 

Az iskolai munkatervet 2015. augusztus 17-én a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta  

 

 munkaközösség vezető munkaközösség vezető munkaközösség vezető 

 

 

 munkaközösség vezető munkaközösség vezető munkaközösség vezető 

 

 

 munkaközösség vezető  

 

 

 intézményvezető helyettes intézményvezető helyettes intézményvezető 

 

A szülői szervezet az őt érintő kérdésekben véleményezési jogot gyakorolt. 

 

 __________________________ 

 SZMK elnök 

A diákönkormányzat az őt érintő kérdésekben véleményezési jogot gyakorolt. 

 

 __________________________ 

 DÖK vezető 

 

Az Intézményi Tanács véleményezési jogot gyakorolt. 

 __________________________ 

 Intézményi Tanács elnöke 

    

 

A munkaterv elfogadása, a legitimáció, a munkaközösségek és egyéb szakmai szervezetek 

munkatervei a melléklet részét képezik. 
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…,,Az ismert véges, az ismeretlen végtelen. Szellemileg a megmagyarázhatatlan dolgok óceánjának 

kicsiny szigetén lakozunk. Feladatunk az, hogy minden generáció valamicskével gyarapítsa a 

szárazföldet.” 

                                                 

 

A Martfűi József Attila Általános Iskola nevelőtestülete, az intézményi tanács, a szülői szervezet és a 

diákönkormányzat véleménye alapján meghatározta a 2015/16 –os tanév fő feladatait. 

 

I. Bevezetés 

 

Az elmúlt tanévben legfőbb célként határoztuk meg az alapvető készségek, képességek intenzív 

és egyéni fejlesztését, a hatékony tanulási és tanítási módszerek alkalmazását. Kiemelt figyelmet 

fordítottunk a kulcskompetenciák kialakítására, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás hatékonyabbá 

tételére. A fenntartói ellenőrzés és adatszolgáltatás megállapításait igyekszünk maximálisan 

figyelembe venni az adminisztrációs, ügyviteli, ellenőrzési tevékenységünk szervezettebbé és 

pontosabbá tétele során. Folyamatosan figyelemmel kísértük a központi, a saját mérések és tanulóink 

eredményeinek alakulását 

Büszkék vagyunk az elmúlt tanév eredményeire: az iskola kiemelkedően magas tanulmányi 

átlagára, kitűnő tanulóinkra, a sikeres középiskolai felvételekre, az elmúlt tanévben is megmutatkozó 

kiemelkedő érdeklődésre, amit jeleznek a tartós és emelkedő osztálylétszámok. Büszkék vagyunk a 

tehetségek felismerése, gondozása és a tehetségfejlesztés területén elért eredményeinkre, a kiemelkedő 

tanulmányi teljesítményekre, a kompetenciamérés eredményeire, a művészeti versenyeken elért 

kiemelkedő megyei és országos sikerekre, tartósan magas színvonalú rendezvényeinkre. A városi és 

megyei ünnepségeken, versenyeken való színvonalas szereplésekre, a nyelvvizsgák egyre növekvő 

számára, büszkék sportolóink kimagasló eredményeire, a pályázatok sikereire, aminek révén jelentős 

anyagi gyarapodásunk valósult meg. Sokat köszönhettünk tavaly is a szülők segítőkészségének, 

szeretetének. 

 

Összességében megállapítható, hogy az elmúlt tanév folyamán is eredményes, magas színvonalú 

munka folyt a Martfűi József Attila Általános Iskolában. 

 

II. Feltételrendszer 

II.1 Jogszabályi háttér 

A munkaterv készítési kötelezettségre konkrét előírást a: 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a 70. § (2) 

bekezdés c) pontja,  

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 
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- az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete 

 a 2015/2016. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek      

módosításáráról tartalmaz 

II.2 Helyzetelemzés 

Létszámadatok 

Intézményünkben 451 tanuló kezdi meg a tanévet 21 tanulócsoportban. (10 alsó tagozatos, 11 felső 

tagozatos osztály) 

Alsó tagozat 
  

Felső tagozat 

      1.a 27 
  

5.a 19 

1.b 27 
  

5.b 19 

2.a 21 
  

5.c 18 

2.b 20 
  

6.a 21 

3.a 22 
  

6.b 22 

3.b 21 
  

7.a 22 

3.c 19 
  

7.b 22 

4.a 17 
  

7.c 23 

4.b 17 
  

8.a 25 

4.c 20 
  

8.b 25 

Össz.: 210 
  

8.c 24 

    
Össz.: 238 

       

A törvényi szabályzóknak megfelelően a 16:00-ig való benntartózkodás lehetőségét 14 napközis 

csoportunk és 21 szakköri foglalkozásunk biztosítja. 

Szakköri foglalkozások alsó tagozaton 

Furulya 

Irodalom - birodalom: Barangolás a mesék világában 

Énekkar 

Így könnyű angolul! 

Sportoljunk! 

Játékvár 

Valósítsd meg Önmagad! 

A technika világa 
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Mézes ház 

Informatikai alapismeretek szakkör 

Ügyeskedjünk! 

 

Szakköri foglalkozások felső tagozaton 

Asztalitenisz 

Táblajáték 

Tanuljunk oroszul! 

Matematika versenyfelkészítés, S.O.S. szoba 

Német felzárkóztatás S.O.S. szoba 

Kreatívkodjunk együtt (festés, rajzolás) 

Hogyan tanuljunk? Tanulásmódszertan 

Magyar felvételi előkészítő 

Énekkar 

Sportoljunk ! 

 

 

II.3 Tárgyi feltételek 

Épület 

A nyár folyamán megtörténtek a szükséges tisztasági meszelések és a nagytakarítás, így az intézmény 

rendezetten várja tanulóinkat. A fertőtlenítő meszelések megtörténtek. Az öltözők falfelületének teljes 

felújítását sikerült elvégezni, az új szárny földszinti ajtóinak mázolása is megtörtént. Az már évek óta 

kötelező akadálymentesítést is sikerült a nyáron elvégezni, a hozzátartozó parkolóval, ezzel 

párhuzamosan egy akadálymentesített mellékhelységet is kialakítottunk. Megtörténtek a táblák cseréi 

az évfolyamoknak megfelelően. 

 

Kötelező eszközök és felszerelések 

Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

 Képek, betűkártyák, szókártyák 

 Hívóképek 

 Írott és nyomtatott ABC (falikép)  

 Kis- és nagybetűs nyomtatott ABC (falikép)  

 Betűsín  

 Írott kis és nagy ABC 

 Bábok  

 Fali tablók 
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Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

 Űrmértékek (cl, dl, l) 

 Demonstrációs óra  

 Táblai vonalzók  

 Táblai körző 

 Számkártyák (1-1000-ig)  

 Helyiérték táblázat  

 Térmértani testek /kocka, téglatest/ 

 Logikai lapok 

 Méterrúd 

 Szöges táblák 

 Kéttányéros mérleg és súlysorozat  

 Hőmérő  

 Színes rudak  

 

Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

 Iskolai iránytű  

 Magyarország domborzati térképe  

 Magyarország közigazgatási térképe a megyecímerekkel  

 Szobai hőmérő  

 Domborított földgömb  

 DVD filmek 

 Ásványok  

 Fali tablók 

 Terepasztal 

 

Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

 Ritmus eszközök  

 Zenehallgatási anyagok   

        

Az alsó tagozatos rajz és technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

 Kreatív segédeszközök, alapanyagok   
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Az alsó tagozatos testnevelést segítő felszerelések és taneszközök  

 Síp  

 Gumilabda  

 Babzsák   

 Ugtrókötél  

 Kislabda  

 Tornapad  

 Tornazsámolyok  

 Medicinlabda   

 Karika  

 Jelzőszalag  

 Ugrószekrény   

 Dobbantó   

 Tornaszőnyeg  

 Bordásfal   

 Mászókötél  

 Kosárlabda, kosárpalánk 

 Futball-labda 

 Kézilabda 

 Magasugróállvány 

 Magasugróléc /zsinór vagy gumi/ 

 Maroklabda 

 Úszódeszka 

 Piskóta 

 

 

A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök  

 térkép  

 írói arcképsorozat     

 magyar értelmező szótár  

 szinonimaszótár  

 helyesírási tanácsadó szótár  

 életrajzi lexikon  

 helyesírási szabályzat és szótár  

 hanganyag  és DVD –k  

 Fali tablók  
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A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök  

 

 Falitérképek  

 Faliképek 

 Interaktív tananyagok 

           

Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök      

 Hanganyagok  

 Társas és fejlesztőjátékok 

 Fali tabló 

   

A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök  

 A birtokos névmás – fali tabló  

 A melléknév ragozása – fali tabló  

 Németország – falitérkép  

 

A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök  

 Táblai körző  

 Táblai vonalzó  

 Táblai szögmérő  

 Méterrúd fából  

 Faliképek 

 Kocka, téglatest – testek  

 Űrmérték sorozat  

 Szétszedhető dm3  

 Műanyag henger  

 Műanyag kúp  

 Műanyag gúla  

 Műanyag hatszög alapú hasáb  

 Műanyag ötszög alapú hasáb  

 

Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök  

 Számítógépek 

 Monitorok 

 Billentyűzetek 
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 Egerek 

 Hangkártyák + hangfalak  

 Fülhallgatók 

 Interaktív táblák 

 Projektorok 

 Alapvető programok 

 pendrive, DVD 

   

A természetismeret és földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök  

 

 Kőzetgyűjtemény  

 iránytű  

 Földgömb  

 

A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök  

 Mágneses rúd pár fatokban  

 Táblai mágnes 25 mm-es  

 Fizikusok arcképcsarnoka – falikép sorozat  

 SI mértéktáblázat – falikép  

 Mágnese készlet – komplett  

 A naprendszer – tabló  

 Lejtőmodell - tanulókísérleti eszköz  

 Mikolacső  

 Mechanikai eszközkészlet – tanulókísérleti eszköz  

 Nyomás, súrlódás vizsgálatára alkalmas eszközkészlet  

 Rugós erőmérő  

 Kétkarú emelő  

 Karos mérleg, súlysorozattal  

 Hőmérő  

 Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet  

 Kétütemű motorminta  

 4 ütemű motorminta  

 áramátalakító  

 csengőreduktor  

 dugaszos ellenállásszekrény  

 generátorminta  

 elektromotor és generátor  
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 elektrovaria (tanári bemutató eszközkészlet)  

 transzformátor modell  

 mérőműszer – voltax   

 tanulókísérleti eszközkészlet áramkörök létrehozására  

 statikus elektromosságot létrehozó eszközkészlet  

 optikai pad ( lecsékkel, tükörrel)  

 prizmatartó  

 tanulókísérleti eszközkészlet a fény vizsgálatára  

 

A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

 

 Csíráztató  

 Kézinagyító  

 Metszettároló   

 Mikroszkóp 

 Szilvafa virága – modell  

 Burgonya virága – modell  

 Almafa – oktatótábla  

 Rovarok – oktatótábla  

 Lepkék – oktatótábla  

 Sertéskoponya   

 Juhkoponya  

 Madárcsontváz  

 Emlőscsontváz  

 Fogtípusok  

 Lábtípusok  

 Szarvasmarha – oktatótábla  

 Házityúk – oktatótábla  

 Erdők legjellemzőbb élőlényei – oktatótábla  

 Fenyő – oktatótábla  

 Erdei pajzsika – oktatótábla  

 Kocsányos tölgy virága – oktatótábla  

 Ehető és mérgező gombák – oktatótáblák  

 Keresztes pók – oktatótábla  

 Mókus – oktatótábla  

 Sün – oktatótábla  

 Szarka – oktatótábla  

 Sertés koponya Róka – oktatótábla  

 Szarvas v. őzagancs  
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 Hazai füves területek legjellemzőbb élőlényei – oktatótábla  

 Görény – oktatótábla  

 Sáska – oktatótábla  

 Ürge – oktatótábla  

 Varjú- oktatótábla  

 Folyók, tavak legjellemzőbb élőlényei – oktatótábla  

 Hal – csontváz  

 Béka – csontváz  

 Rák testfelépítése – oktatótábla  

 Fürge gyík – csontváz  

 Nemzeti parkjaink falitérkép  

 Fali tablók  

 Az emberi bőr – bőrmetszet  

 Emberi csontváz  

 Csípőcsont  

 Csövescsont  

 Koponya  

 Emberi torzó  

 Lapos és csöves csont metszete  

 Emberi nyelv fogakkal – modell  

 Légzés – oktatótábla  

 Szív-modell  

 Vese –metszet  

 Az emberi szaporodás 8 db-os oktatótábla  

 Szem – modell  

 Hallás és egyensúly szer – modell 

 Emberi fejmetszet  

 Fül – modell  

 

A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök  

 

 Kémcső   

 Főzőpohár  

 Óraüveg  

 Borszeszégő  

 Kémcsőfogó  

 Vasháromláb  

 Azbesztháló  

 Vízbontó készülék  
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 Kalotta molekulamodell  

 Pálciakamodell  

 Mágneses atommodell  

 Kristályrács – gyémánt , grafit  NaCl  3 db  

 Fali tablók és oktatótáblák 

   

Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

 

 Pianínó  

 A kerettantervben szereplő zenehallgatási anyag CD lemezen 

 Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök  

 

A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

 

 Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák  

 Képsíkrendszer a vetületi ábrázoláshoz  

 Táblai körző (fémhegyű)  

 60 fokos táblai vonalzó 

 45 fokos táblai vonalzó  

 100 cm-es táblai vonalzó  

 táblai szögmérő  

 műanyag, átlátszó kocka, tégla  

 demonstrációs testek, (fa)  

 

 

A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

 

 Fareszelő lapos 25x200  

 Fareszelő gömbölyű 10x200   

 Fareszelő félgömbölyű 25x200  

 Vasreszelő lapos 25x200  

 Vasreszelő gömbölyű 10x200  

 Vasreszelő félgömbölyű   

 Laposfogó   
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 Kalapács 15-20 dkg-os  

 Csípőfogó, gömbölyű csőrű fogó   

 Fafűrész (illesztő), vasfűrész  

 Lyukfűrész  

 Kézi fúró – amerikáner   

 Lemezvágó olló  

 Faliképek a fa megmunkálásáról  

 Szerelőkészlet, gépelemek tanításához  

 Elektromos szerelőkészlet I-II.   

 

A felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

 

 Ugródomb  

 Magasugrómérce – fém  

 Magasugróléc  

 Maroklabda  

 Súlygolyó   

 Súlygolyó  

 Tornaszekrény  

 Gyűrű  

 Gerenda  

 Dobbantó  

 Tornazsámoly   

 Medicinlabdák  

 Ugrálókötél   

 Kézisúlyzó   

 Mászókötél  

 Kosárlabda   

 Kézilabda  

 Futball-labda  

 

II.4 Személyi feltételek, vezetés 

Létszámadatok 

Pedagógusok: 46 fő. Prémium Programban 1 kolléga részesül, Békésiné Kerti Mária 

személyében, 1 biológia tanári álláshelyünk betöltetlen. 

Magasabb vezetők, vezetők  
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Intézményvezető: Földi Edina Sára 

Intézményvezető helyettes: Szakál Ferenc 

Intézményvezető helyettes: Boros Krisztina 

 

Munkaközösség vezetők 

Humán alsós munkaközösség: Kollárné Csurgó Ilona 

Reál alsós munkaközösség: Sulák Tiborné 

Humán felsős munkaközösség: Vatai Zsigmondné 

Reál felsős munkaközösség: Hegedűs Edit 

Nyelvi munkaközösség: Kovácsné Szántó Mária 

Gyógypedagógiai- és fejlesztő munkaközösség: Vadasné Farkas Brigitta 

Testnevelés munkaközösség. K. Nagy Katalin 

 

Személyi változások, vezetői beosztások változásai: 

A 2015/16-os tanévben Mezőhéki tagintézményünk működése megszűnik. A 2011. évi CXC törvény 

4. és 6. sz melléklete alapján, (mely az osztály és csoportlétszámokat, a tanulók finanszírozott heti 

foglalkozási időkeretét tartalmazza) 47 álláshelyre kapott engedélyt iskolánk a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtól. 

Egy kolléganőnk Szolnokra távozott áthelyezéssel, egy tanítónő munkaviszonya közös megegyezéssel 

megszűnt. 

Továbbképzések 

Legfontosabb célkitűzésünknek a szakos ellátottság növelését, a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen 

végzettség megszerzésére irányuló továbbképzések biztosítását tartjuk. (biológia tanár, testnevelő 

tanár) Kollégáink tanulmányainál előnyben részesítjük a Pedagógiai Intézet és más akkreditált 

továbbképző központ által szervezett ingyenes képzéseket, melyek a módszertani, szaktárgyi és 

pedagógus kompetenciák fejlesztését szolgálják. 

 

Pénzügyi feltételek 

2013. január 1-el intézményünk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 

Közvetlen irányító szervünk a KLIK Szolnoki Tankerülete. Intézményegység kódunk: 103010 

Az intézményt Martfű Város Önkormányzata üzemelteti. 

Belső önértékelési csoport 

A törvényi szabályzóknak megfelelően, 2015.szeptember 1-én az intézményi belső ellenőrzési csoport 

megkezdte szakmai munkáját. 
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Az önértékelés célkitűzéseiből adódó feladatok 

Minőségcél Feladatok Megvalósulás Dokumentum 

A differenciáláson 

alapuló oktatás 

széleskörű alkalmazása-

kiemelt színvonalú 

képességfejlesztés. 

Belső továbbképzések, 

műhelymunka 

,szakmai 

munkaközösségi 

megbeszélések. 

folyamatos önképzés, 

a tanultak alkalmazása 

 

Iskolánk egyre több 

tanulója 

differenciáláson 

alapuló oktatásban 

részesül. 

Napló 

Tanmenetek. 

videofelvételek 

jegyzőkönyvek 

Pedagógusok szakmai 

felkészültségének, az 

oktatás minőségének 

további emelése. 

Belső továbbképzések. 

Munkaközösségi 

szakmai 

megbeszélések, 

tapasztalatcsere. 

Egyre több új módszer 

épül be a mindennapi 

pedagógiai 

gyakorlatba. 

Napló 

Tanmenet 

Vezetői ellenőrzések 

lapjai 

Az interaktív oktatás 

lehetőségeinek 

megismerése és 

elterjesztése 

A gyakorlatban is 

megismerni a Smart 

táblát 

A tanítási órákon 

gyakran használják a 

kollégák az interaktív 

táblákat 

interaktív tananyagok 

naplók 

tanmenetek 

Az iskola otthonos, 

barátságos, nevelésre 

koncentráló légkörének 

megőrzése. 

Nevelési feladatok 

maradéktalan ellátása, 

szoros együttműködés 

a kollégák és a szülők 

között 

 

Diákok és szülők 

visszajelzései 

pozitívabbak. 

Véleménygyűjtő 

kérdőívek 

 

Hátrányos és 

veszélyeztetett tanulók 

számának növekedése 

miatt folyamatos 

figyelemmel kísérésük, 

segítésük. 

Gyermekvédelmi 

feladatok ellátása, 

családsegítés, jogi 

tanácsadás. 

Családok 

visszajelzéseiben 

jelentkezik a 

segítségnyújtás 

eredménye (segélyek, 

ügyintézésben való 

segítségnyújtás). 

nyilvántartás 
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Kapcsolatrendszerünk 

megőrzése: 

Jó tanár-diák kapcsolat, 

jó kapcsolat a 

szülőkkel. 

 

 

Problémák azonnali 

kezelése, folyamatos 

kommunikáció a 

szülőkkel 

 

Diákok és szülők 

pozitív visszajelzései. 

közös szülő- diák-

pedagógus programok 

 

Kitöltött kérdőívek 

 

fényképek 

videók 

elkészült alkotások 

Nyomon követés és 

beválás vizsgálat volt 8-

os diákjainknál 

adatgyűjtés 

feldolgozás 

elemzés 

tájékoztatás 

A tantestület 

tájékoztatása a kapott 

eredményről 

táblázatok 

beszámoló 

jegyzőkönyv 

Országos 

kompetenciamérés 

eredményeinek 

elemzése. 

 

 

A tanulók egyéni 

kompetenciáinak 

fejlesztése. 

A mérésen az országos 

átlag teljesítése. 

 

Telephelyi jelentés a 

mérési eredményekről. 

A tiszta, esztétikus 

környezet. 

 

Egészséges 

környezetünk 

megőrzése (zöldített, 

virágos, gyerekbarát 

udvar) 

Ellenőrzés. 

Megbeszélés. 

Munkaidő beosztás 

módosítása. 

Munkaterület csere. 

Környezetünk 

folyamatos zöldítése, 

virágok ültetése 

pályázatok útján a 

diákok bevonásával, 

növényzetünk ápolása 

Javul az iskola 

tisztaságával 

kapcsolatos megítélés. 

Csökken a kritikus 

hangvételű vélemények 

száma. 

 

Zöld környezet 

bővítése, megőrzése. 

 

Beszámoló 

Feladatterv 

 

Egyéni bánásmód 
Tanítási órákon 

differenciálás, 

A tanuláshoz való 

hozzáállás javulása, a 
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alkalmazása. korrepetálás, belső 

továbbképzéseken 

hatékony fejlesztő 

eszközök és módszerek 

megismerése 

negatív beírások 

csökkenése 

Napló, tájékoztató 

füzet, ellenőrző 

 

Kompetenciák 

fejlesztését szolgáló 

munkamódszerek 

erősítése 

(páros, csoportos, 

projekt és kooperatív 

munka). 

Tanítási órák ilyen 

irányú szervezése, 

ennek folyamatos 

ellenőrzése 

Tanulási hatékonyság 

emelkedése (mérési 

eredmények) 

Mérési eredmények 

óralátogatási lapok 

Az esélyteremtés 

irányába mutató 

nevelési-oktatási 

formák támogatása, 

érvényesítése. 

Korszerű 

tanulásszervezési, 

differenciálási 

modellek alkalmazása, 

a 

nevelőtestület 

módszertani 

kultúrájának 

fejlesztése. 

Továbbképzések 

szervezése, 

tervezés a 

tanmenetekben 

Egyénre szabott 

fejlesztési tervek 

A napi gyakorlatban 

minden pedagógus 

törekszik a megismert 

módszerek 

alkalmazására. 

 

 

 

 

 

A fejlesztési tervek 

megvalósítása 

óralátogatási lap 

jegyzőkönyvek 

tanmenet 

 

 

 

 

 

fejlesztési tervek 

Egészséges életmódra 

nevelés, a 

környezettudatos 

magatartás kialakítása 

Biztosítjuk 

diákjainknak a 

mindennapos 

egészségfejlesztő 

testmozgás 

megvalósítását. 

Az egészséges életmód 

és a környezetvédelem 

iránti igény kialakul. 

Minden nap mozognak, 

sportolnak tanulóink. 

naplók 

napközis munkatervek 

A kommunikációs 

készségek fejlesztése 

minden tantárgy 

esetében, kiemelten az 

A témakör kiemelt 

szerepe az éves 

pedagógiai munka 

 

Az intézményből 

kikerülő tanulók 

 

mérési eredmények, 

középiskolák 
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anyanyelv, idegen 

nyelv, informatika 

területén 

tervezése során 

A tanulói eredmények 

javulása anyanyelv és 

az idegen nyelv 

területén, informatikai 

ismereteik gyarapítása 

megfelelnek a 

következő iskolafok 

követelményeinek 

visszajelzései 

 

A tehetséges és 

hátrányos helyzetű 

tanulókkal való 

egyenrangú törődés. 

A tanórai és tanórán 

kívüli 

tehetséggondozás, 

felzárkóztatás 

megszervezése 

Az átlagostól eltérő 

képességű tanulók 

segítése 

 

A versenyeken induló 

tanulók minél jobb 

eredményeket érjenek 

el. A bukások száma 

nem nő. 

 

statisztika 

versenyeredmények 

 

 

III. Pedagógiai feladatok 

IV.1 pedagógiai programból fakadó feladatok 

Feladatunk a nevelő-oktató munka 1-8. évfolyamára, hogy: 

•  a pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon, 

• a tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális 

kibontakoztatása legyen, 

• megalapozzuk a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd), 

• a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlesszük a kisgyermekben a 

felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítsuk érzelemvilágának gazdagodását, 

• megalapozzuk a tanulási szokásokat és módszereket, 

• támogassuk az egyéni képességek kibontakozását, 

• az oktatási folyamatban alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, 

formáit, 

• a tanulásszervezés fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás 

legyen a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az 

ellenőrzésben, az értékelésben, 

• a tanuló közreműködjön a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában, 

• pedagógusaink törődjenek azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek 

szociális-kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak, 

• tudatosítsuk a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket, 
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• megerősítsük a konstruktív magatartásformákat, szokásokat, 

• a gyermek jellemét formálva szolgáljuk a személyiségének érését. 

• fejlesszük a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti, 

társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek, 

• az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlesszük a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, 

empátiáját, toleranciáját, 

• olyan helyzeteket teremtsünk, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja 

megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét, 

• tudatosítsuk a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és jellemzőit, 

• tisztázzuk diákjainkban az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek 

fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban, 

• felelősen alakítsák ki saját természeti, társadalmi és emberi környezetüket, 

• fejlesszük a test és a lélek harmóniáját, 

• elősegítsük a szocializáció folyamatainak kialakulását tanítványainkban, 

• diákjaink az elemi műveltség alapjait lerakják, elmélyítsék, 

• a tanulók a különböző tanulási stratégiákat és módszereket elsajátítsák,    

• a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és magatartásuk 

minősítéséről, 

• adaptív tanulásszervezéssel hasznosítsuk a számítógépet, s az info-kommunikációs 

technikákat. 

 

IV.2 A tanulmányi versenyek 

Az iskolai, megyei és országos szintű tanulmányi versenyek részletes meghatározását, a résztvevők 

körét, a felelősök megnevezését a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. 

 

IV.3 Adott év kiemelt feladatai 

Tartalmi munka fejlesztése 

 A nem kötelező, szabadon választható tanórán kívüli foglalkozásokon való minél magasabb 

arányú tanulói részvétel ösztönzése a személyiség fejlesztése érdekében 

 Közösségfejlesztési feladatok megvalósítása tervszerűen, az osztályfőnöki munkatervbe 

beépítve. 

 Sajátos pedagógiai módszerek alkalmazása, a munkaközösségek munkaterveibe beépítve 

 Az iskola nyitottsága érdekében a sokoldalú együttműködés fejlesztése a szülő-pedagógus és a 

pedagógus-tanuló területeken 

 A tanulók magatartásának, kulturáltságának fejlesztése osztályszinten, adott épületbeli 

közösségi szinten, iskolai szinten  

 Kulcskompetenciák fejlesztése, kompetenciamérés eredményességének javítása 

 A megismert új tanítási módszerek tudatos alkalmazása az önálló ismeretszerzés segítése 



Intézményi Egységkód:103010 

Tankerület: KLIK Szolnoki Tankerülete 

Megye: Jász-Nagykun-Szolnok 

OM azonosító: 201511 

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola 

5435 Martfű, Május 1 út 2.  Tel: 06/56 450-025/13 

               06/70 938 67-76 

érdekében 

 Integrált oktatás (SNI, HHH) fejlesztése 

 Napközi otthonban és tanulószobán a tanulás hatékonyabbá tétele, 

 Mulasztások csökkentése, 

 Szülők tájékoztatása 

Felelősök: intézményvezetés, pedagógusok, belső ellenőrzési csoport 

 Az iskolai környezetünk szépségeinek megfigyeltetése, az intézménnyel szembeni 

esztétikai igényesség kialakítása. 

 

Az iskolai dekoráció elkészítésének beosztása 

 

 

Dátum Felelős 

2015. szeptember Táboroztató nevelők 

2015. október Humán mnk. 

2015. november Nyelvi mnk. 

2015. december Minden munkaközösség 

2016. január Alsós humán 

2016. február Reál mnk felső 

2016. március Humán munkaközösség 

2016. április Testnevelés munkaközösség 

2016. május Alsós reál 

2016.június Osztályok élete tablósorozat (minden munkaköz) 

 

Az ebédlő előtti faliújság dekorációjának elkészítése az alsó tagozat beosztása szerint történik. 

 

 

IV. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

 Nevelő-testület feladatai 

 Az önértékelés – portfólió készítés elvégzésének rendszeressége, szakmaisága  

 Az átfogó intézményi önértékelés kidolgozása, alkalmazása az önértékelési csoport segítségével 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. 

 részvétel a fenntartó által elrendelt továbbképzéseken. 

 a tantárgyi osztályzatok megállapítása, a tanulók magatartásának és szorgalmának elbírálása, 

javítóvizsgára, osztályozóvizsgára vagy évismétlésre utalás. 

 Évente két alkalommal a nevelési értekezlet keretén belül a fent említett témakörökben a kiemelt 

teendők és módszertani újítások megvitatása 

 Az első és a második félév lezárását követően – jogszabályban rögzítettek szerint – a pedagógiai 

munka elemzésének, értékelésének, hatékonyságának vizsgálatának elvégzése 
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V.2 Szakmai közösségek feladatai 

A szakmai munkaközösség az iskola programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai 

alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint végzi tevékenységét. 

 A pedagógiai program és a munkaterv alapján a munkaközösség éves munkatervének összeállítása 

 Az iskolai munkával kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése, illetve egységes dokumentációs 

rendszer kidolgozása 

 Javaslattétel a nevelési értekezletek témaköreire, napirendi pontjaira. 

 Szakmai továbbképzésekre való javaslattétel 

 Összekötő szerep betöltése más közoktatási intézmények munkaközösségeivel 

 A szakmai munkaközösségek vezetői egyeztetnek az iskolavezetőséggel és egymással az iskolai 

munkaterv, a tanév helyi rendje, a munkaközösségi munka- és feladatterv, a félévi, valamint az év 

végi beszámolók és más elemzések, jelentések összeállításával kapcsolatos, továbbá az iskolai 

rendezvények, tematikus napok, projektek szervezését, s minden – az iskolavezetőség által kiadott 

– feladatteljesítést érintő valamennyi kérdésben. 

 Tankönyv kiválasztással, rendeléssel kapcsolatos feladatok 

A szakmai munkaközösség vezetők közötti kapcsolattartás: 

 személyes beszélgetések, konzultációk; 

 adott témakörben tartott szakmai munkamegbeszélések; 

 kibővített iskolavezetőség ülései; 

 havi nevelőtestületi munkaértekezletek; 

 a vezetők és a pedagógusok teljesítményértékelésével, az országos szakmai-pedagógiai 

ellenőrzéssel, és a kiemelt munkavégzésért járó anyagi elismeréssel kapcsolatos megbeszélések; 

 nevelőtestületi értekezletek; 

 iskolai, intézményi és kerületi szintű szakmai konferenciák. 

 

V.3 Diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok 

 

 Évente legalább egy alkalommal diákközgyűlés tartása 

 A diákönkormányzat vezetőjének heti kapcsolattartása a diákönkormányzat vezetőségével a diák 

önkormányzati ülésen.  

 A diákönkormányzat vezetőjének havi kapcsolattartása az iskola vezetőségével  

 a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); szervezése 

 sportélet szervezése 

 túrák, kirándulások szervezése; 

 kulturális, szabadidős programok szervezése; 

 a tanulók tájékoztatása (iskolarádió, iskolai honlap) 
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 Diákönkormányzati nap szervezése 

 Javaslat és véleményezés, az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az intézményvezető felé a 

jogszabályokban meghatározott ügyekben 

 

V.4 Szülői szervezettel kapcsolatos feladatok 

 

 A nevelő-oktató munka eredményessége megköveteli az iskola és a szülők közötti folyamatos 

kapcsolattartást. Ezt szolgálják a szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások. 

 A kapcsolattartás és az együttműködést segíti a Szülői Munkaközösség. 

 A szülői munkaközösség figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A tanulók 

nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kér a nevelési-oktatási intézmény 

vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vesz a 

nevelőtestület értekezletein. 

 Az iskola – az éves munkatervben rögzítettek szerint – tanévenként 2 rendes szülői értekezletet és 

a többi hónapban egyszer fogadóórát tart. 

 A szülői választmány tagjainak az iskola intézményvezetője évente három alkalommal (tanév 

elején, félév végén és a tanév szorgalmi időszakának végén) tájékoztató értekezletet tartanak. Az 

értekezleten az intézményvezető véleményezteti az éves iskolai munkatervet, a tanév helyi 

rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi 

munka értékeléséről, a munkatervi feladatok teljesítéséről. 

 Szülői munkaközösségi tagok újraválasztása szülői értekezleteken. Évente 2 alkalommal 

iskolai SZMK-értekezlet. 

 Szeptember: Iskolánk munkatervének elfogadtatása és véleményezése. Megismertetni a 

szülőkkel intézményünk pedagógiai programját, követelményrendszerét, értékelési rendszerét. 

Közös rendezvények megbeszélése. 

 Február: 2 félévi rendezvények előkészítése, vélemények a végzett iskolai feladatokról 

 Osztály szülői értekezletek tartása évi 2 alakommal. 

 Családlátogatások szükség szerint. 

Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök. 

 



Intézményi Egységkód:103010 

Tankerület: KLIK Szolnoki Tankerülete 

Megye: Jász-Nagykun-Szolnok 

OM azonosító: 201511 

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola 

5435 Martfű, Május 1 út 2.  Tel: 06/56 450-025/13 

               06/70 938 67-76 

V. Ellenőrzési tevékenység 

 

Az ellenőrzés területe Iskolavezetés felelőse Bevont felelősök 
Az ellenőrzés 

módszere 

1. A tanórán folyó nevelő-oktató munka  

Tanulmányi munka, szaktanári tevékenység ellenőrzése 

 alsó tagozaton  

 felső tagozaton  

 napköziben, 

tanulószobán  

 pályakezdők esetében  

 új kollégák esetében  

 a félévi, év végi 

értékelésben  

 mk-vezetők esetében  

Intézményvezető – 

 intézményvezető helyettes 
mk-vezetők 

óralátogatás  

tantárgyi mérések  

napközis foglalkozás  

tanulószobai 

foglalkozás  

dokumentáció  

szóbeli és írásos 

beszámoló  
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2. Tanórán kívüli foglalkozások 

 tanulószoba  

 napközi  

 szakkörök  

 egyéni 

képességfejlesztés 

 sportfoglalkozás  

 könyvtár  

 

 

 

Intézményvezető – intézményvezető helyettes mk-vezetők 

foglalkozás látogatása  

dokumentáció  

résztvevők létszáma  

látogatottság  

3. Osztályfőnöki munka 

 osztályfőnöki órák  

 kapcsolattartás a 

szülőkkel  

 osztályértekezlet  

 of. ellenőrző, értékelő 

tevékenysége 

 egységes nevelési 

eljárások alkalmazása  

Intézményvezető – intézményvezető helyettes 
of. és alsós mk-

vezetők  

óralátogatás  

szülői értekezlet  

családlátogatások  

írásbeli tájékoztatás  

dokumentáció  

magatartás értékelése  

szorgalom értékelése 
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egyéni beszélgetések  

4. Gyermekvédelmi munka 

 Gyermekvédelmi munka  

Intézményvezető – intézményvezető helyettesek, 

gyerm.v. felelős 

of. és alsós mk-

vezetők  

beszámoló  

dokumentáció  

5. Pályaválasztás 

 Pályaválasztás  
Intézményvezető – intézményvezető helyettesek 8. osztályfőnök 

szülői értekezlet  

beszámoló  

egyéni beszélgetés  

tájékoztató faliújság  
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6. Ünnepélyek, megemlékezések 

 Ünnepélyek, 

megemlékezések 

Intézményvezető mk-vezetők dokumentáció 

7. Ügyeleti rend, szünetek folyosói, udvari fegyelme 

 Ügyeleti rend, 

szünetekben a folyosói és 

az udvari fegyelem 

Intézményvezető – intézményvezető helyettesek Ügyelet-vezetők 

reggeli ügyelet 

ügyeleti rend betartása 

órakezdés és – 

befejezés pontossága 

tanulói ügyelet 

 

8. Személyi anyagok 

 Személyi anyagok 

Intézményvezető 

 
iskolatitkár dokumentáció 

9. Naplók, foglalkozási naplók ellenőrzése 

 Naplók, foglalkozási 

naplók ellenőrzése, 

helyettesítési rend 

Intézményvezető helyettesek osztályfőnökök 
naplóvezetés 

hiányzások 
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nyilvántartása, 

igazolása 

 

 

 

10. Leltár, gazdasági területek 

 

 szertárrend 

 szakleltárak 

 nagy értékű eszközök 

leltározása 

 vagyonnyilvántartás 

Intézményvezető – intézményvezető helyettesek 

 

iskolatitkár 

karbantartó 

szakleltári 

felelősök 

dokumentáció 

szabályzatok betartása 

takarítás ellenőrzése 

 

11. Munka-, tűz- és balesetvédelem 
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 Munka-, tűz- és 

katasztrófavédelem 

Intézményvezető – intézményvezető helyettesek 

Munkavédelmi-, 

Tűzvédelmi-, 

katasztrófa-

védelmi felelős 

foglalkozás-

egészségügyi 

orvos 

épület- és 

környezetbiztonság 

szabályzatok betartása 

jegyzőkönyvek 

tűzriadó 

munkavédelmi bejárás 
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VI. A beiratkozás, felvételi eljárás 

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. 

A tankötelezettség kezdetéről 

a) az óvoda vezetője, 

b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, 

c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a 

szakértői bizottság dönt. 

 A 20/2012 (VIII.31 EMMI) rendelet egyértelművé teszi a tankötelezettség megkezdésének 

feltételeit  21. § 

(1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 

megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az 

Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. 

(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban 

a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja, 

b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további 

részvételéről, 

c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 

  megállapítása céljából, ha 

ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek 

fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján, 

cb) a gyermek nem járt óvodába, 

cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti 

döntéssel, vagy 

d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 

megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött 

gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben. 

A felvételi időszakot a központilag meghatározottak alapján hirdetjük ki és bonyolítjuk le. 

Iskolánk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.  

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik 

életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni:  

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, lakcímkártyáját 

 a szülő személyi igazolványát,  

 a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt, (ha a gyermek óvodás volt),  

 a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, 

vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta),  

 a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával,  

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.  
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A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. A jelentkezést 

az intézmény vezetője köteles elbírálni és a szülőt a döntésről írásban értesíteni. A szülő a döntés ellen 

jogorvoslati lehetőséggel élhet, melyet a fenntartó bírál el. Az általános iskola köteles felvenni, átvenni 

azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: 

kötelező felvételt biztosító iskola). Ha a településen több általános iskola működik, az egyes általános 

iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek 

egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben. Az iskolák felvételi körzetét a kormányhivatal 

határozza meg és teszi közzé. Amennyiben a kötelezően felvett gyermekek után férőhellyel 

rendelkezik még az iskola a következők szerint jár el: 

- először köteles a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanuló 

kérelmét teljesíteni 

- a további kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a tanulót, aki 

életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik  

- ha általános iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, 

akkor sorsolás útján dönt 

- a sorsoláson az intézmény intézményvezetője, helyettese és a kérelmet benyújtók 

vesznek részt 

- a sorsolás nyilvános 

- különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló szülője, testvére tartósan beteg vagy 

fogyatékkal élő, testvére az adott intézmény tanulója, szülő munkahelye az iskola 

körzetében található. 

 

 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni:  

- a tanuló anyakönyvi kivonatát,  

- a szülő személyi igazolványát,  

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,  

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.  

 A 2-8. évfolyamba jelentkező tanulóknak- az iskola helyi tantervében meghatározott 

követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tárgyakból, 

amelyeket előző iskolájában - a bizonyítvány bejegyzése alapján nem tanult. Amennyiben a 

tanuló valamely tantárgy(ak)ból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel 

meg, az igazugató dönt a felzárkóztatás módjáról.  

 Ha a 2-8. évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy 

szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az intézményvezető döntése előtt kikéri az 

intézményvezető helyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 

Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már 

iskolánk tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb 

leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola intézményvezetője e vélemények 

figyelembevételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait 

iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában. A döntésről a 

szülőt értesíteni kell.  

 

 



Intézményi Egységkód:103010 

Tankerület: KLIK Szolnoki Tankerülete 

Megye: Jász-Nagykun-Szolnok 

OM azonosító: 201511 

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola 

5435 Martfű, Május 1 út 2.  Tel: 06/56 450-025/13 

               06/70 938 67-76 

VII. A vizsgáztatás rendje 

Intézményünkben az alábbi tanulmányok alatti vizsgák lehetségesek: 

- Osztályozó vizsga 

- Különbözeti vizsga 

- Javító vizsga/pótvizsga 

Fogalmak:  

Javító/pót vizsga:  

Adott tantárgyból az adott tanév követelményeinek nem teljesítése esetén megfelelő felkészítés 

után letehető vizsga. 

A szaktanár által összeállított tematika alapján írásbeli és szóbeli vizsgára is sor kerül. A javító 

/pótvizsgára pedagógusaink 2 alkalommal 2 órás felkészítést tartanak.  

Osztályozóvizsga: 

a) Korábban nem tanult tantárgyból, vagy még nem tanult vagy külföldön tanult évfolyam 

tananyagából (félévkor vagy év végén) letett vizsga. Azon tanulók, akik olyan tantárgyból 

tesznek osztályozó vizsgát, amely nem szerepel az iskola helyi tantervében (pl. olasz, spanyol, 

stb.) kötelesek önálló felkészüléssel más iskolában jelentkezni osztályozó vizsgára és hivatalos 

eljárás keretében jegyzőkönyvvel bizonyítani az elért eredményt. 

b) Azon tanulók kötelesek osztályozó vizsgát tenni, akik az adott tantárgy tanítási óráinak több 

mint 30%-áról hiányoztak és nincs elegendő osztályzatuk az értékeléshez. 

c) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát 

tehet. 

Az osztályozóvizsgára vonatkozó szabályok: 

- ideje lehet: tanév végén az új tanév kezdetén, attól függően, hogy a tanuló mennyi idő alatt 

tudja pótolni hiányosságait, 

- követelményei: a felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges ismeretek, 

- formája: írásban és/vagy szóban, 

- időtartama: a követelményektől függően előre meghatározott, 

- ha tanév kezdetekor tesz osztályozó vizsgát a tanuló, akkor a vizsga várható ideje előtt 2 

hónappal, a bizonyítvány leadásával kell jelentkeznie az osztályfőnökénél, 

- az osztályozóvizsga idejének beosztásáról a szülőt (tanulót) időben értesítjük. 

Tantárgyanként a feladatokat, illetve a megválaszolandó kérdéseket a tanuló tanára határozza 

meg, és a munkaközösség-vezető ellenőrzi, hogy a tantervi követelményeknek eleget tesz-e. A tanuló 

teljesítményének értékelését a vizsgabizottság végzi. 

A vizsga bizottsága 3 tagú, a kérdező tanár mellett javasolt a munkaközösség-vezető (bizottsági 

elnök) illetve a tantárgyat tanító másik kolléga részvétele. 

A vizsgabizottság tagjai: 

elnök:  az iskola intézményvezetője vagy megbízott helyettese, 

tagok: a munkaközösség által megbízott szaktanár (lehetőleg a tanuló saját tanára), a 

 munkaközösség-vezetők (tantárgyanként), az osztályfőnök. 

Az osztályozóvizsgára való felkészüléshez útmutatást adnak a vizsgáztatást végző 

 pedagógusok. 
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Az osztályozóvizsga letétele ingyenes. 

 

Különbözeti vizsga:   

Adott tantárgyból iskola, illetve iskolatípus váltás esetén letehető vizsga. 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja. 

A különbözeti vizsgák időpontját az intézményvezető határozza meg. 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő 

az intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell 

különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól 

alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres 

továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.  

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell 

az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  

A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai: 

Javító vizsga: augusztus utolsó hete 

- Osztályozó vizsga: január, május (június) és augusztus utolsó hete 

- Különbözeti vizsga: január, május (június) és augusztus utolsó hete  

 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

- javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell 

A fentiekben felsorolt vizsgák közül egyedül az osztályozó vizsgára kell jelentkezni, de csak akkor, ha 

a tanuló számára ez nem kötelezően előírt.  

Jelentkezés határideje: az osztályozó vizsga időpontja előtt 1 hónappal, írásban, az 

intézményvezetőnek benyújtva a kérelmet. 

A javító/pótvizsga eljárási szabályai 

A tanuló év végi bizonyítványával együtt az adott tantárgyból a javító vizsga témaköreit, 

tematikáját írásban átveheti. A javító vizsga időpontjáról két héttel korábban ajánlott levél formájában 

kap értesítést. A szaktanár a vizsgát megelőzően kétszer 45 perces órában megbeszélést tart a 

tanulóval. 

A részletes eljárási szabályokat az 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet szerint kell megszervezni 

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

 

TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
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Erkölcstan  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Életvitel és gyakorlat    GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Erkölcstan ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Erkölcstan  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
ÍRÁSBELI   

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

 

Az értékelés rendje: 

 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. Ha a vizsga tantárgy írásbeli 

vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását követően a vizsgáztató tanár kijavítja a 

dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása pontozásos rendszerben történjék, az egyes 

részpontszámokat és az egyes részekre kapható maximális pontszámot egyaránt meg kell jelölni. Ha az 

írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, az írásbeli maximális 

pontszáma – az idegen nyelv vizsgatantárgy kivételével – a teljes vizsgára kapható pontszám 60%-ával 

egyezik meg. Idegen nyelv esetében az írásbeli pontszáma az összes pontszám 80%-ával azonos. 

A javító vizsga tantárgyi témaköreit a Pedagógiai Program tartalmazza. 

Az egyes vizsgarészeken elért pontszámok összege alapján az osztályzat a következőként 

határozandó meg: 

 

- 0-33% elégtelen 
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- 34-50% elégséges 

- 51-70% közepes 

- 71-90% jó 

- 91-100% jeles 
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ESEMÉNYEK IDŐPONTOK MEGJEGYZÉS 

 

 

Őszi szünet:  

2015. október 26. (hétfő) – 2015. november 1. (vasárnap) 

 Szünet utáni első tanítási nap: 2015. november 2. (hétfő)  

Téli szünet:  

2015. december 21. (hétfő) – 2016. január 03. (vasárnap) 

 Szünet utáni első tanítási nap: 2016. január 4. (hétfő) 

Tavaszi szünet:  

2016. március 24. (csütörtök) – 2016. március 29. (kedd) 

Intézményvezetői szünet: március 30-március 31-április 1.  

Szünet utáni első tanítási nap: 2016. április 4. (hétfő) 

 

 

 

 

2015.december 12.  (szombat) – mesejáték, 

munkanap áthelyezés 

 

   

 

Tanítási időszak  

2015. szeptember 1. (kedd) 8,00 óra - Első tanítási nap 

2016. június 15. (szerda) - Utolsó tanítási nap 
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Hulladékgyűjtés  

Őszi: 2015. szeptember 18. (péntek) 

Tavaszi :  2016. április 11. (hétfő) 

 

 

 

Csak a Mártírok úti iskola udvarán 8,00 órától – 

16,00 óráig. 

SZMK ülések 
Első félév: 2015.szeptember 7. (hétfő) - 17,00 óra 

Második félév: 2015.január 21. (csütörtök) - 17,00 óra 

 

Ünnepek/Rendezvények 

 

2015. szeptember 25. – Magyar Diáksport Napja  

2015. október 6.(kedd) 10,00 óra – Aradi vértanúk napja Iskolai rádiós műsor 

2015. október 22. (csütörtök) 9,00 óra – 1956-os forradalom és 

szabadságharc emléknapja 

Műsor a Művelődési Központban, ünnepélyes 

öltözetben. 

2015. november 13. - A Magyar Nyelv Napja  

2015. december 11. (péntek) 10,00 óra mesejáték, szülőknek 2015. 

december 11. (péntek) 17,00 óra 

Iskolai Mesejáték – 2015. december 12. (szombat) – Tehetséges 

Tanulókért Alapítvány 

Művelődési Központ színház termében. 

2016. január 22.- A Magyar Kultúra Napja 
 

2016. február 12. (péntek) Farsang   Este nyílt disco – Szülői Munkaközösség 

2016.február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 
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emléknapja 

2016.március 14-16. - Határtalanul- Kirándulás Erdélybe 7.évfolyam 

2016. március 11. (péntek) 9,00 óra – Nemzeti ünnep  

2016. március –Határtalanul – Nemzeti Összetartozás Témanap   

2016. március 23. Nyílt iskolalátogatási nap   

2016. április 11. (hétfő) 9,00 óra - a Költészet napja    Iskolai rádiós műsor 

2016.április 9. Sámli Bál (Boldog Gyermekekért Alapítvány)  

2016.április 15. (péntek) 10,00 óra- A Holokauszt Áldozatainak Emléknapja Iskolai rádiós műsor 

2016. április 22. (péntek) a Föld Napja  

2016. május 18. (szerda) – Országos idegen nyelvi mérés Érintett: a 6. és 8. évfolyam 

2016. május 25. (szerda)  - Országos kompetencia mérés (szövegértés 

és matematikai eszköztudás) 

Érintett: a 6. és 8. évfolyam 

2016. június 03. (péntek) 10,00 óra– Nemzeti Összetartozás Napja Iskolai rádiós műsor 

2016. június 18.  (szombat) – Ballagás 10,00 óra  

2016. június 23. (csütörtök) - Tanévzáró ünnepség 17,00 óra 
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ESEMÉNYEK IDŐPONTOK MEGJEGYZÉS 

Fogadó órák  Október 20. (kedd) 

16,00 órától – 17,30 óráig 

November 24. (kedd) 

December 15. (kedd) 

Január 12. (kedd) 

Március 22. (kedd) 

Április 26. (kedd) 

Május 12. (kedd)  

Május 31. (kedd) 

 

 

értekezletek 

I. féléves szülői értekezletek megtartása:  

2015. szeptember 25-ig. 
Időpontok külön hirdetményben. 

II. féléves szülői értekezletek megtartása:  

2016. február 12-ig. 
Időpontok külön hirdetményben. 
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Negyedéves, félévi,  

év végi értesítők      

 

 

 

 

Értekezletek 

I. félév vége: 2015. január 22. (péntek) Félévi értesítők kiosztása: 2015. január 29. (péntek) 

II. félév vége: 2016. június 15. (szerda) 

 

 

 

Első negyedéves értesítők :  

2015. november 13. (péntek) 

 

Csak első –második évfolyamon, pedagógiai program 

szerint. 

2016. január 25-28- ig - Félévi osztályozó konferenciák 

2016. június 16. – 20 –ig - Év végi osztályozó konferenciák 

2016. február 1.  – Nevelési értekezlet 

 

csak 1-7. évfolyamon, 8. évfolyamon külön hirdetményben 
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Továbbtanulás 

 
 

  

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. december 8.  

Tanulók jelentkezése írásbeli felvételi vizsgára 

 

2016. január 16. 10,00 óra 

Írásbeli felvételi vizsga 

 

2016. január 21. 14,00 óra 

Írásbeli pótfelvételi vizsga 

 

2016. február 04. – írásbeli felvételi vizsgaeredmények 

 

2016. február 12.- tanulói jelentkezési lapok továbbítása a 

Felvételi Központnak 

 

2016.03.16-17. –tanulói adatlapok módosítása 

 

2016.04.26.- A felvételről vagy elutasításról szóló 

értesítések a jelentkezőknek 

 

 

 

 

 

 

 

8. évfolyam 
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Beiratkozás 

 

 

 

 

 

 

 

Fizikai állapot és edzettség vizsgálat 

 

 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 

alkalmazása 

2016. április - Leendő első osztályosok beiratkozása 

 

 

 

 

 

 

 

2016. január 6 - június 1. 

 

 

2015.október  09-ig 

Mire van szükség 

- Születési anyakönyvi kivonat, 

- Lakcímkártya, 

- TAJ kártya, 

- Szülő személyi igazolványa, 

- Óvodai szakvélemény, 

- Nevelési Tanácsadó szakvéleménye  

 

 

 

 

 

Első évfolyamon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


