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BERSEK JÓZSEF
ÁLTALÁNOS ISKOLA
2019/2020. TANÉV
MUNKATERV

Kőszeg, 2019. augusztus 30.
Kovácsné Szabó Éva
igazgató

1

I. Munka - és tűzvédelmi oktatás
A munka- és tűzvédelmi oktatást a Képfaragó Céh BT. munkavédelmi technikusa az alakuló
értekezleten/2019. augusztus 26./megtartotta. A munka - és tűzvédelmi jegyzőkönyvet a
nevelőtestület és alkalmazotti közösség tagjai aláírták.

II. Munkaterv javaslat
A munkaprogramot a jelenleg érvényes pedagógiai program és helyi tanterv, a 2011. évi CXC.
törvény a Nemzeti Köznevelésről paragrafusai, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet, valamint
a nevelőtestületi értekezleten elhangzottak, a munkaközösség-vezetők és a tantestület tagjai által
benyújtott munkatervi javaslatok alapján állítottuk össze.
Fenntartó: Sárvári Tankerületi Központ
Intézményünk neve: Bersek József Általános Iskola
Kőszeg: Bersek József Általános Iskola
Horvátzsidány: Bersek József Általános Iskola Horvátzsidányi Tagiskolája

1. Személyi, tárgyi feltételek
Személyi változások az anyaintézményben:
 Tóthné Pintér Gyöngyi tanító nyugdíjba vonult
 Tartósan távol: Neválovits- Albert Kinga (GYES: helye nincs betöltve) és Géróné Gaál
Ottilia (GYES: helye nincs betöltve)
 Félállású határozott idejű közalkalmazotti jogviszonnyal tanulószobás csoportvezető Nagy
Tamás Gábor
 Megbízási szerződéssel informatikát oktat Ihász Tibor.
 Hollósiné Breznyiczki Mariann- magyar nyelv és irodalom, horvát nemzetiségi nyelvtanár
munkáját a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban folytatja.
 Megbízási szerződéssel, óraadóként tanít: Dr. Biró Zoltánné (magyar nyelv és irodalom),
Hartai Katalin Mária (II. nk. csoportvezető), Puklerné Lehel Anna Mária (III. nk.
csoportvezető)
 Áttanít: Kocsisné Pethő Judit (Dr. Nagy L. EGYMI- ének- zene7- 8. évfolyam), Stefánichné
Szerdahelyi Éva (JMG- ének- zene alsó tagozaton), Nagy István Jánosné (Horvátzsidányi
Tagiskola- ének- zene 5-6. évfolyam, SNI), Szabó Lajosné (Horvátzsidányi Tagiskolahorvát nemzetiségi nyelv), Madár Ágnes (Budaker Gusztáv Zeneiskola- furulya)
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A Horvátzsidányi Tagiskolában
Személyi változás: Hani Tibor Balázsné tanító nyugdíjba vonult
Óraadó, nyugdíj mellett: Dr. Murányi Péterné
 Pedagógusok létszáma: 19,5 fő (Kőszeg) + 5 fő (Horvátzsidány) = 24,5 fő
Tárgyi feltételek:
EFOP-3.2.4-16-2016-0001 „Digitális kompetencia fejlesztése” projekt keretén belül 2 db Samsung
interaktív panel Kőszegen, 1 panel Horvátzsidányban
Yamaha CLP-625 digitális zongora Tankerülettől
Továbbtanulás:
Kovácsné Zsolt Andrea – fejlesztő, differenciáló pedagógia szakterület, szakvizsgával (4 félév
Szombathely, sikeres államvizsga, gratulálunk!)
Az iskolai étkeztetést a JustFood Kft dolgozói látják el mindkét épületben.
Az intézményi vagyon működtetését, rendben tartását a következő munkatársak látják el:
 Hudák Gáborné, gazdasági ügyintéző (Kőszeg)
 Steiritsné Szalmer Réka, iskolatitkár (Kőszeg)
 Noszek Zsolt, gondnok (Kőszeg)
 Agárdi Miklósné, takarítónő (Kőszeg, 7 órás)
 Szigetvári Lászlóné, takarítónő (Kőszeg, 7 órás)
 Gróf Ferencné, takarítónő (Kőszeg, 8 órás)
 Molnár Béla, portás (Kőszeg, 8 órás)
 Domnánovich Éva, takarítónő (Horvátzsidány, 6 órás)
 Tengelics Imre (fűtő, gondnok 4 órás)
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2. Intézmény tanulói adatai
Kőszeg
osztály osztály
létszám
1.a
14
1.b
12
2.a
18
3.a
18
4.a
18
5.a
23
6.a
24
7.a
18
7.b
17
8.a
21
8.b
25
össz.:
208

SNI

BTMN

HH

HHH

1
2
3
1
1
3
2
1
1
3
2
19

1
1
2
2
2
0
3
4
1
4
3
23

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
0
1
1
2
3
0
3
1
14

BTMN

HH

HHH

2
0
0
0
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Horvátzsidányi Tagiskola
osztály osztály
SNI
létszám
1.d
5
0
1.d
13
0
3.d
8
0
4.d
8
1
össz.:
34
1
Napközi, tanulószoba
Kőszeg
I. nk. csoport
II. nk. csoport
III. nk. csoport
I. tanulószoba
II. tanulószoba
összesen:

létszám
25
23
21
13
18
100

SNI
3
3
1
3
2
12

számított
28
26
22
16
20
112

SNI
0
1
1

számított
17
17
34

Horvátzsidányi Tagiskola

I. nk. csoport
II. nk. csoport
összesen:

létszám
17
16
33
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3. A nevelőmunka fő feladatai
-

Olyan légkört alakítunk ki, amelyben a tanulók testi és szellemi fejlődésének minden
tényezője adott.

-

A tanulók személyiségét korszerű ismeretek átadásával fejlesztjük, képességeiket,
készségeiket kialakítjuk és bővítjük.

-

Aktívan bekapcsolódunk lakóhelyünk életébe, részt veszünk Kőszeg város és a tagiskola
településeinek rendezvényein a kialakult szokások szerint.

-

Tanítványainkkal való foglalkozásban az egységes alapokra épülő differenciálás elvét
érvényesítjük.

-

Törekednünk kell arra, hogy tanítványaink humánus, erkölcsös, kötelességtudó,
fegyelmezett, udvarias, tisztelettudó, a társadalom számára hasznos emberekké váljanak.

-

Törekszünk arra, hogy ünnepélyeink, megemlékezéseink hatása szolgálja a gyermekek
érzelmeinek gazdagodását.

-

Tanulmányi sétákon, osztálykirándulásokon és az „Erdei iskolai témahéten” is kihasználjuk
a lehetőségeket a természet és az épített környezet védésére és megbecsülésére, és a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. Tudatosítjuk az Ökoiskola szellemiségét.

-

A folyosó és udvari felügyelet következetes ellátásával a balesetveszély elkerülésére
fokozottan kell figyelnünk. A szünetekben nem engedünk ki tanulókat az iskolából.

-

A szülőkkel való kapcsolatunk az iskola egyik legfontosabb kérdése. A nevelési
folyamatban nélkülözhetetlen partnereink, ezért megtartani és erősíteni kell a családi házzal
való jó kapcsolatunkat.

-

Nevelési tevékenységünket részletesen kimunkáltan a pedagógiai program tartalmazza.

3.1. Gyermek- és ifjúságvédelem
Felelőse: Tóth- Percze Mária, illetve az iskola vezetősége és valamennyi pedagógusa
Tevékenysége: „minden gyermekre és fiatalra kiterjedő gondoskodás pedagógiai, pszichológiai,
mentálhigiénés, szociális, egészségügyi, jogi tennivalók összessége…” amelyek a fiatalok
érdekeit hivatottak biztosítani.
Területei:
- felderítés, jelzés, segítségnyújtás
-

különösen figyeli a gyermekjóléti gondoskodásban részesülő gyermekeket

-

foglalkozik a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókkal

-

segítségadás, tájékoztatás, tanácsadás a szülőknek, gyermekeknek, pedagógusoknak

-

gyermekvédelmi támogatás kezdeményezése
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-

családlátogatások az esetileg érintett osztályfőnökökkel, védőnővel, a gyermekjóléti
szolgálat munkatársaival

-

részt vesz szükség szerint a megbeszéléseken

-

folyamatosan kapcsolatot tart a diákönkormányzattal

-

kiemelt hangsúlyt kap munkájában a tanulók szociális juttatásainak (étkezési támogatás,
ingyenes tankönyv stb.) jogszabályi felderítése, együttműködik e téren az iskolatitkárral, és
pontos tájékoztatást ad pedagógusnak, szülőknek, tanulóknak.

-

figyelemmel kíséri, és tevékenyen részt vesz a drog prevenciós és egészségnevelési
feladatok lebonyolításában.

3.2. Osztályfőnökök feladatai
-

az osztályfőnökök neveljenek az épített környezet védelmére, megóvására.

-

neveljék saját példájukkal takarékosságra tanítványaikat, tegyenek nagy hangsúlyt az épület
belső és külső részeinek megóvására, rendeltetésszerű használatára.

-

a személyiségfejlesztés, a családi életre nevelés, tanácsadás, részvétel az egészségvédő,
kábítószer-ellenes programokban, kapcsolattartás az iskolavédőnővel, iskolaorvossal.

-

töltsenek sok időt tanítványaikkal, legyenek osztályuk gazdái., fordítsanak kiemelt figyelmet
az 5. évfolyamos tanulókra, megkönnyítve az alsó- felső tagozat közötti átmenetet

-

az anyakönyvben folyamatosan kell vezetni a változásokat (érkezett, távozott tanulók)

-

e- napló pontos vezetése, ellenőrzése

-

folyamatos kapcsolattartás a nevelési tanácsadó munkatársaival, szükség esetén segítség
kérése

3.3. Egészségnevelő
Felelőse: Kovácsné Zsolt Andrea (Kőszegen), Kendik Zoltán (Horvátzsidány)
- egészségnevelési team működtetése
-

együttműködés az iskolai egészségügyi szolgálattal (védőnő, iskolaorvos, fogorvos),
tevékenységük elősegítése

-

igény esetén osztályfőnöki órák tartása egészségnevelési témakörben

-

sport, kirándulás, egészségnevelési hét szervezése

-

környezetvédelmi tevékenységek kialakítása

-

együttműködés az iskolafogászattal,

-

egészséges környezet kialakítása
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-

baleset-megelőzés, felvilágosítás

-

erdei témahét megszervezésének segítése

-

együttműködés a Szülői Munkaközösséggel, szülők tájékoztatása

-

versenyek figyelemmel kísérése, tanulók felkészítése (csecsemőgondozás, Vöröskereszt,
elsősegélynyújtás, egészségnevelés)

-

pályázatfigyelés, pályázatok írása

-

5. osztályosok táplálkozási programjának segítése, kiszélesítése

-

drog prevenciós és egészségnevelési feladatok lebonyolításának vezetése, szervezése

4. Tanulmányi munka
-

A tananyagot tanítjuk úgy, hogy sokoldalúan fejlesztjük tanulóink képességeit, készségeit.

-

Az egyes tantárgyak speciális feladatait a munkaközösség vezetők koordinálják. A
tanmeneteket szakmailag ellenőrzik és az igazgatóság felé elfogadásra javasolják.

-

Tanulmányozzák az országos kompetenciamérések anyagát. Szervezzék a tanulmányi
munkát a mérések tapasztalatainak figyelembe vételével. Helyezzenek rendkívül nagy
hangsúlyt az ismeretek gyakorlati alkalmazására, a tanulók alapkészségeinek, képességeinek
fejlesztésére.

-

Nagyobb hangsúlyt kap a mindennapi élethelyzetekhez szükséges készségeket, képességeket
támogató tanulási folyamat. A differenciálást még gyorsabban kell terjeszteni, alkalmazni.
Meg kell ismertetni a kooperatív tanítási módszereket. Lehetőség szerint alkalmazni kell a
projektoktatást.

-

Át kell tanulmányozni és szigorúan be kell tartani a helyi tantervünkben megfogalmazott
házi feladatok mennyiségére és minőségére vonatkozó előírásokat. Minden tanulónak
rendelkeznie kell házi feladat feljegyzésére szolgáló füzettel, amelyben jól elkülöníthetően
kell feljegyeztetni a tanulókkal a kötelező és szorgalmi házi feladatokat.

-

Mindenkinek kiemelt feladata a tanulókat megtanítani a helyes tanulási folyamatokra,
módszerekre, mert ez elősegíti az eredményes tanulást.

-

Tanulmányi, művészeti, sportversenyek és egyéb programok után két napon belül az
adott felelősöknek rövid cikket kell készíteni elektronikus formában (fényképpel
ellátva) és leadni az iskolatitkárnak.
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4.1. Könyvtár
Vezető: Kovácsné Zsolt Andrea (Kőszeg)
Tartsák a kapcsolatot egymással, valamint a városi könyvtárral
-

Tanítsa meg a gyermekeket a könyvtár használatára, fejlessze olvasáskultúrájukat

-

A legérdeklődőbb tanulókat készítse fel könyvtárhasználati versenyre.

-

Szervezze, segítse a könyvtári órák megtartását, a tanév végi vezetőségi értekezleten
számoljon be ezekről.

-

Bővítse a könyvtár könyvállományát az egyes tantárgyak anyagához kapcsolódóan.

-

Szakmai kiadványokat ajánlják pedagógusoknak.

-

Adjon segítséget a jutalomkönyvek kiválasztásában és beszerzésében.

-

Horvátzsidányban a könyvtári állományban lévő könyveket tanári segítséggel használhatják
a tanulók.

-

Szirén program feltöltése a pedagógusok segítségével.

4.2. Pályaválasztás
Felelőse: Kiss Lajos Csaba és Vilits Katalin a 8. osztályok osztályfőnökei
A tanulók pályaválasztását a 8. osztályok osztályfőnökei koordinálják, de a szaktárgyakban
meglévő lehetőségeket a többi tanórán is ki kell használni.
-

A pályaválasztás előtt fontos a tanulók érdeklődésének, képességeinek minél jobb
megismerése. Az osztályfőnökök beszéljék meg a szülőkkel a tanuló továbbtanulási
elképzeléseit, és segítsenek kitölteni a továbbtanulási lapokat.

-

Felkérjük a kőszegi középiskolák igazgatóit, tartsanak tájékoztatót az iskolájukról.

-

Engedélyezzük a tanulóknak két nyílt napon való részvételt.

-

Pályaorientációs nap megtartása
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5. Az oktató-nevelő munkával kapcsolatos munkatervi feladatok
felelős

Feladatterv
Az iskola és a család kapcsolata
SZM munkaterv alapján
Ifjúságvédelmi feladatok ellátása

Rónainé Bolf Judit, Szabó Lajosné

Egészségnevelési feladatok ellátása

Kovácsné Zsolt
egészségnevelők

Az
első
előkészítése

osztályosok

A továbbtanulás előkészítése
Könyvtári órák szervezése

Tóth- Percze Mária

Andrea,

Kendik

Zoltán

beiskolázásának Szekérné Döbrősy Beáta alsó tagozatos mk.
vezető
Szabó Lajosné tagintézmény- vezető
Kiss Lajos Csaba és Vilits Katalin 8. osztályok
osztályfőnökei
Kovácsné Zsolt Andrea

Házi versenyek szervezése a sportkör keretében Kratochwill Zoltán mk.vez. és testnevelő
tanárok
A sportversenyek kiírása szerint.
Tanulmányi háziversenyek szervezése
Munkaközösség-vezetők, szaktanárok
Országos Tanulmányi Versenyek szervezése, a Munkaközösség-vezetők,
szaktanárok,
tanulók
felkészítése
a
közlönyökben szakkörvezetők a tantárgyfelosztás szerint
meghirdetett ütemezés szerint
Tantárgyi szakkörök és felkészítők szervezése Rónainé Bolf Judit igh., tantárgyfelosztás
szerint
Az iskolai honlap karbantartása
Steiritsné Szalmer Réka iskolatitkár
www.bersek.hu
Szakosné Zsigmond Terézia, Nagy Istvánné
Hangosítás rendezvényeken, videofelvételek Vén Tamás, Kratochwill Zoltán
készítése, fotók
Az iskolavezetés és a diákönkormányzat Skriba Ágnes, Illés András
vezetőinek találkozói, kölcsönös tájékoztatás
Gyermeknap
DÖK, Iskolavezetés, minden pedagógus
Bemutató órák szervezése munkaközösségi terv Munkaközösség-vezetők
szerint
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6. Kapcsolataink
Kőszeg:
Belföldön és külföldön egyaránt gyermekeink érdekeit kell szolgálniuk:
-

a város és a tankerület közművelődési és közoktatási intézményeivel

Tagintézmény:
- részvétel a falvak életében, ünnepélyek, rendezvények megszervezése, lebonyolítása
-

testvériskolai kapcsolat a horvátországi Marija Gorica- i általános iskolával- Horvátzsidány

7. A tanév rendje 2019/2020., jogszabályváltozások
Nemzeti Köznevelési Törvény módosítása, a 2019. évi LXX törvény elfogadása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Magántanulói státusz eltörlése és az egyéni munkarend bevezetése (Nkt. 45. §(5)
Lehetőség a pótlékok felső határának emelésére és egyéb juttatások (Nkt. 65.§)
Az intézményvezetői megbízás feltételei és körülményei (Nkt. 67.§)
A tankönyvellátás szabályai és beemelése a köznevelési törvénybe
Az óvodai ellátás igénybe vétele és a tankötelezettség kezdetével kapcsolatos szabályok
Óraadókkal kapcsolatos változások
Pedagógusok kötelező továbbképzési rendszerével kapcsolatban
Térítésmentes tankönyvellátás (2020. szeptember 1- től)

A javító vizsgák időpontja: 2019. augusztus 28. (szerda) 8 órától.
Felkészítés a javítóvizsgára: kiértesítés és kiírás szerint (aug. 26-tól)
Tanévnyitó értekezlet: 2019. augusztus 30. (péntek) 8 óra.
Első tanítási nap: 2019. szeptember 2. (hétfő)
Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. (hétfő)
Tanítási napok száma: 180
Az első félév 2020. január 24-ig tart.
Az értesítők kiküldésének határideje: 2020. január 31.
Őszi szünet: 2019. október 28. - 2019. november 3.
Utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek)
Első tanítási nap: 2019. november 4. (hétfő)
Téli szünet: 2019. december 27. - 2020. január 3.
Utolsó tanítási nap: 2019. december 20. (péntek)
Első tanítási nap: 2020. január 6. (hétfő)
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Tavaszi szünet: 2020. április 9. - 2020. április 14.
Utolsó tanítási nap: 2020. április 8. (szerda)
Első tanítási nap: 2020. április 15. (szerda)
Tanítás nélküli munkanapok:
A nevelőtestület 6 munkanapot használhat fel meghatározott pedagógiai célra tanítás nélküli
munkanapként.
Ebből 1 nap programjáról a DÖK dönthet (gyereknap), 1 tanítás nélküli munkanap kizárólag
pályaorientációs célra használható fel.
Gyereknap tervezett időpontja: 2020. június 12. (péntek)
Országos mérések időpontja:
Idegen nyelvi mérés időpontja: 2020. május 20. (szerda)
Országos mérés időpontja: 2020. május 27. (szerda)
Méréshez szükséges adatok megküldése az OH-nak: 2019. november 22.
Első évfolyamos tanulók felmérése:
2019. október 11-ig fel kell mérni, kinek lesz az elsősök közül szüksége a Diagnosztikus
fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazására.
Az igazgatók 2019. október 25-ig jelentik az OH regionális igazgatóságának az érintett tanulók
létszámát.
A vizsgálatokat az iskolának a kiválasztott tanulókkal 2019. november 29-ig kell elvégezni.
A tavalyi eredményeket irattárazni kell.
NETFIT mérés:
2020. január 08. - 2020. április 24. 5-8. évfolyam számára.
Az eredmények feltöltése a NETFIT rendszerbe 2020. május 29-ig.
Tanulmányi, művészeti, sport versenyek:
Tanulmányi versenyeink, saját szervezésű versenyeink tervezett időpontjai:
- Karácsonyi Rajzverseny: 2019. november 20. (szerda)
- Karácsonyi versmondó verseny, rajzpályázat: 2019. december 11. (szerda)
- Városi és városkörnyéki matematika: 2020. április 20. (hétfő)
- Bersek Kupa egyéni asztalitenisz verseny: őszi 2019. november 11. (hétfő), tavaszi 2020.
március 02. (hétfő)
- Bersek - bál: 2020. január 18. (szombat)
Iskolai megemlékezések:

-

október 6-a: az aradi vértanúk emléknapja- október 4. (péntek, projektóra)
október 23-a: megemlékezés október 21. (hétfő)
március 15-e: ünnepély március 13. (péntek)
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A tanítás nélküli munkanapok felhasználása:
A tanévben a miniszteri rendelet 6 tanítás nélküli munkanapot tesz lehetővé.
1. 2019. november 15. (péntek)- pályaorientációs nap
2. 2019.december 14. (szombat, munkanap) – nevelési értekezlet (Javasolt téma mk.
vezetőktől. h. idő: november 13.)
3. 2020. április 08. (szerda) – nevelési értekezlet (Javasolt téma mk. vezetőktől, h. idő:
március 04.
4. 2020. április 30.(csütörtök) – tantestületi kirándulás
Kérem, hogy a KT szíveskedjen az iskola dolgozóit a javasolt helyszínekről
megkérdezni.
Határidő: október 11. (péntek)
5. 2020. június 12. (péntek) – gyermeknap
Felelős: DÖK
6. Tanulmányi kirándulások (2020. június 02- 09.)
Tantestületi értekezletek
Munkaértekezletek: szükség szerint szerdánként 16 órakor (esetenként korábban)
-

Nevelési értekezlet: 2019.december 14. (szombat)
Nevelési értekezlet: 2020. április 08. (szerda)
Félévi osztályozó értekezlet 2020. január 22. (szerda)
Félévi tantestületi értekezlet 2020. február 20. (szerda)
Év végi osztályozó értekezlet 2019. június 10. (szerda)
Tanévzáró tantestületi értekezlet 2019. június 26. (péntek)

Szülői értekezletek

1. 2019. szeptember 02. 16.00 1. osztály szülői értekezletek Kőszegen
2019. szeptember 10. 17.00 Horvátzsidány 1- 4. osztály
2019. szeptember 10. (kedd) – a 2-4. osztályosoknak, valamint 8. b osztály Kőszegen
2019. szeptember 11. (szerda) 5- 8. osztályosoknak Kőszegen, és SZM értekezlet
- 5. évfolyamon a tanárok bemutatkozása
- követelmények ismertetése
- házirend ismertetése
- fokozott felügyeleti és balesetvédelmi szabályok
- SZM tagok meg (újra) választása
- osztálykirándulások megtervezése (tervezett időpont és útvonal leadási határideje:
2019. szeptember 17.(kedd) az igazgatóhelyettesnek.
- Aláíratni a hozzájárulást ahhoz, hogy nyilvánosan felhasználhassuk a tanulók
munkáit és fényképeit
- minden osztályban jelenléti ívet is kérünk
- tájékoztatás az ellenőrző, tájékoztató füzetekkel kapcsolatos változásokról
2. 2019. november 26. (kedd) 1-4. évfolyam Kőszeg, Horvátzsidány
2019. november 27. (szerda) 5- 8. évf. Kőszeg
- tanulói teljesítmények,
- magatartás, szorgalom értékelése,
12

-

8. évfolyamon: a pályaválasztás időszerű feladatainak előkészítése
Karácsonyi programok
a XX. Bersek-bál előkészítése
a 2. félév kiemelt feladatai, eseményei, rendezvényei.

3. 2020.április 21. (kedd) 1-4. évfolyam Kőszeg, Horvátzsidány
2020. április 22. (szerda) 5- 8. évf. Kőszeg:
- a tanév vége előtt esedékes feladatok ismertetése
- tanulói teljesítmények, magatartás, szorgalom értékelése
- tájékoztató az országos mérésekről
- szülői tájékoztatás a nyári sport és szabadidős táborról
- gyermeknap
Fogadóórák:
1. 2019. október 02. (szerda)
2. 2020. január 8. (szerda)
3. 2020. március 4. (szerda)
4. 2020. május 13. (szerda)
Kőszegen 16.00-17.00 óra, Horvátzsidányban 15.00-16.00 óra.

Az első munkaközösségi megbeszélések hete:
2019. szeptember 9-13.
A további megbeszélések időpontjait a munkaközösségi munkatervekben határozzuk meg.
A munkatervek leadási határideje:2019. szeptember 17. (kedd)
Tanmenetek leadásának határideje: 2019. szeptember 25. (szerda)
A munkaközösségi megbeszélésekről rövid írásos tájékoztatót kérünk leadni az
igazgatóhelyettesnek, elektronikus formában.

8. Ellenőrző munka
-

Az iskola igazgatósága havonta egy alkalommal (szerdai napon) vezetőségi értekezletet tart,
melyen hivatalból részt vesznek a Közalkalmazotti Tanács, munkaközösség-vezetők, DÖK
segítő tanára, a tagintézmény-vezető, az intézményi tanács tagjai, az igazgatóhelyettes és az
igazgató.

-

Ezen ülések után a munkaközösség-vezetők kötelessége egy héten belül tájékoztatni a
munkaközösségébe tartozókat az elhangzottakról. Az esetleges visszajelzéseket kérjük
jelezni az igazgatónak. Fontos az időben történő, pontos információáramlás.

-

Az iskolavezetés elkészítette az éves ellenőrzési tervet.
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9. A vezetőségi ülések témája
2019.
augusztus 27.
október 02.

november 13.

A tanév indításával kapcsolatos feladatok, teendők
megbeszélése
A munkaközösség-vezetők beszámolnak a tanmenetek, foglalkozási
tervek elkészítéséről, valamint az első munkaközösségi
értekezletekről. Október 6. és 23. iskolai ünnepély előkészületei,
nyitott iskola program megbeszélése
Előkészületek a szülői értekezletekre, egészségnevelési hétre,
továbbtanulási tájékoztatóra
Előkészületek Mikulásvárásra, adventi vásárra, karácsonyi versmondó
verseny és rajzpályázatra, karácsonyi ünnepélyre

2020.
január 08.
március 04.
április 01.
május 13.

Bersek- bál és iskolai farsang előkészítése, 1. félév zárása- teendők
1. osztályosok beíratásával kapcsolatos teendők: Manósuli, nyitott
iskola program; márc. 15-i ünnepély, matematika verseny
előkészületei
A tavaszi rendezvények előkészítése, erdei iskolai témanapok
Országos mérések, tanév végi programok, (utolsó tájékoztatás a
gyereknapi előkészületekről, táborozás), a tanév zárásával kapcsolatos
feladatok
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10. Munkatervi emlékeztető
2019.
SZEPTEMBER

















tanévnyitó ünnepély
Kőszegen 8.00-kor
felelősök: Vén Tamás, Horváth Márta, Szakosné Zsigmond Terézia
Horvátzsidányban szeptember 2-án 8.00 órakor
Felelős: Tóth Adrienn
2.
szülői értekezlet az első osztályos szülők számára Kőszegen
8.
Históriafutás
Felelősök: testnevelés munkaközösség
9-13. első munkaközösségi értekezletek
Felelősök: munkaközösség vezetők
10.
2- 4. osztály és a 8. b szülői értekezlet Kőszegen
10.
1-4. osztály szülői értekezlet Horvátzsidányban
11.
szülői értekezlet 5- 8. évfolyam Kőszegen + SZM értekezlet
17.
osztálykirándulási tervek leadása az igazgatóhelyettesnek, tagintézményvezetőnek (időpont, útvonal, kísérők, várható költség)
17.
munkaközösségi munkatervek leadása
21.
Autómentes nap (Írottkő Natúrpark)
Felelős: Kratochwill Zoltán mk. vezető
21
Falunap- Horvátzsidány
25.
tanmenetek, szakköri tervek, osztályfőnöki, napközis, tanulószobás
munkatervek leadása az igazgatónak, tagintézményben a tagintézmény vezetőnek
26.
A Nyelvek Európai Napja - 5-8. évfolyam
Felelős: idegen nyelvi munkaközösség
27.
Tolnay Kupa
Felelős: testnevelés munkaközösség
28.
(szombat) – Szüreti felvonulás Kőszegen
Felelősök: DÖK, BE- JÓ, Illés András (3.a ofő), Tóth- Percze Mária 5. a ofő
2.
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OKTÓBER





















Törzslapok megnyitása
Felelős: igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezető
2.
Vezetőségi értekezlet + fogadóóra
3.
DÖK közgyűlés
4.
Megemlékezés az aradi vértanúkról- projektóra
Felelősök:
Kőszegen: történelemtanárok, osztályfőnökök és az iskolavezetés
Horvátzsidányban: Szabó Lajosné és az osztályfőnökök
4.
„Zöld Nap”
Felelős: Vilits Katalin és az Ökoiskolai team
8-11. Iskolai számolási verseny alsó-felső tagozatosoknak
Felelős: Kiss Lajos Csaba, Szekérné Döbrősy Beáta munkaköz. vezetők
8-11. Német - és angol szó- és kifejezés verseny 6-8. évfolyam
Felelős: Szakosné Zsigmond Terézia mk. vez.
10.
Családi sportnap a felső tagozatnak
Felelős: Kratochwill Zoltán mk. vezető és a testnevelő tanárok
11.
Családi sportnap alsó tagozatnak
Felelősök: testnevelés munkaközösség, alsó tagozatos munkaközösség
12.
Látogatás a Marija Gorica - i iskolába
Felelős: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
15.
Bersek Kupa egyéni asztalitenisz verseny kiírása
Felelős: Kratochwill Zoltán mk. vezető
16.
Nakovity szépkiejtési verseny
Felelősök: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
21.
Iskolai ünnepély az október 23. forradalom emlékére
Felelősök:
Kőszegen: Skriba Ágnes
22.
Iskolai ünnepély Horvátzsidányban: osztálykeretben
24.
Középiskolai igazgatók tájékoztató szülői értekezlete
25.
Budapesti kirándulás
Felelős: Horváth Márta
25.
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
28-31. Őszi szünet
1.
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NOVEMBER



1. tanítási nap őszi szünet után
Királyi Városnap – „Jó tanuló, jó sportoló” díjak átadása + koszorúzás a
díszpolgárok sírjánál
Felelős: iskolavezetés
 8.
Karácsonyi versmondó verseny és rajzpályázat kiírása
 8.
Márton-napi lampionos felvonulás Horvátzsidányban
Felelős: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
 11.
Bersek- Kupa Egyéni Asztalitenisz Verseny
Felelősök: Kratochwill Zoltán mk. vezető és a testnevelést tanítók
 13.
Vezetőségi értekezlet
 13.
Nyitott iskola program Kőszegen, Horvátzsidányban a jelenlegi tanulók szülei
számára (1. óra alsó tagozaton, 2. óra felső tagozaton)
 14.
Budapesti kirándulás
felelős: Horváth Márta
 15.
Pályaorientációs nap
felelősök: osztályfőnökök
 18.
egészségnevelési programok Kőszegen
Felelős: Kovácsné Zsolt Andrea, Tóth- Percze Mária, alsó tagozatos mk.
 20-ig A középiskolák visszajelzése alapján az összesítést megismertetni a szülőkkel,
nevelőtestülettel, utána elküldeni jegyzőkönyvvel a Tankerületnek
 20.
Karácsonyi rajzverseny
Felelős: humán mk.
 22.
Öregek napja Kiszsidányban
Felelős: Szabó Lajosné
 25.
Karácsonyi versmondó verseny iskolai fordulója (1-8.évf.)
Felelősök: humán és alsós mk.
 25-29. Egészségnevelési hét Horvátzsidányban
Felelős: Kendik Zoltán, Kendikné Takáts Zsuzsanna
 26.
szülői értekezletek 1-4.o. Kőszegen, Horvátzsidányban is
 27.
szülői értekezletek 5-8. o.
 29.
1. adventi gyertyagyújtás Kőszegen és Horvátzsidányban osztálytanítók
Felelős: Kovácsné Szabó Orsolya (Kőszeg)
 30.
Horvát nemzetiségi est
Felelős: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
4.
6.
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DECEMBER



















Alsós horvát karácsonyi versmondó verseny Horvátzsidányban
Felelős: Szabó Lajosné, tanítók
6.
Öregek napja Horvátzsidányban
Felelős: Tóth Adrienn, Nagy István Jánosné
6.
Kőszegen Mikulás-diszkó 15.00-18.00
Felelős: Diákönkormányzat
6.
Mikulásvárás mindkét épületben
Felelősök:
Kőszegen: alsós mk.,
Horvátzsidányban: osztálytanítók
6.
2. adventi gyertyagyújtás Kőszegen és Horvátzsidányban
Felelős: Illés András (Kőszeg), osztálytanítók (Horvátzsidány)
9.
Továbbtanulási dokumentációk előkészítése
Felelős: 8. o. osztályfőnökök
9.
Adventi teadélután+ kézműves foglalkozás
Felelősök: idegen nyelvi munkaközösség
11.
Karácsonyi versmondó verseny és rajzpályázat
Felelős: Horváth Márta, Szabóné Király Éva
11-12. Iskolai adventi vásár Kőszegen
Felelős: Szekérné Döbrősy Beáta, Molnár Gyöngyike Anna
13.
3. adventi gyertyagyújtás Kőszegen és Horvátzsidányban
Felelős: Vén Tamás (Kőszeg) osztálytanítók (Horvátzsidány)
13.
Adventi vásár Horvátzsidányban
Felelős: SZM
14.
Nevelési értekezlet (szombat- munkanap megtartva dec. 4.)
20.
4. adventi gyertyagyújtás (felelőse: Molnár Gyöngyike Anna) és Karácsonyi
ünnepély Kőszegen és Horvátzsidányban
Felelős: Horváth Márta és a humán mk. (Kőszeg), osztálytanítók Horvátzsidányban
20.
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
21.
Falukarácsony Horvátzsidányban
Felelős: Nagy Istvánné, Tóth Adrienn
23.
január 3. téli szünet
5.
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2020.
JANUÁR



6.
8.




8.
18.






22.
24.
31.
31.

Téli szünet utáni első tanítási nap
Fogadó délután Horvátzsidányban
Felelős: tanítók, Szabó Lajosné
Vezetőségi értekezlet + fogadóóra
XX. Bersek-bál
Szervező: Horváth Márta
Félévi osztályozó értekezlet Kőszegen, Horvátzsidányban
Az 1. félév utolsó tanítási napja
A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje
Farsang Horvátzsidányban
Felelősök: osztálytanítók

FEBRUÁR










5.
Félévi értekezlet
14-ig Továbbtanulási jelentkezési lapok kitöltése
Felelősök: 8. osztályos osztályfőnökök
15.
SZM – bál Horvátzsidányban
Felelős: SZM
18.
Bersek Kupa egyéni asztalitenisz verseny kiírása
Felelős: Kratochwill Zoltán mk. vezető, Bozó Patrícia
20.
Iskolai farsang – felső tagozat (15.00- 19.00)
Felelős: DÖK, minden pedagógus
21.
Iskolai farsang – alsó tagozat (projektnap)
Felelős: alsó tagozatos munkaközösség
24-25. Művészeti Szemle iskolai fordulója
Felelősök: alsós és humán mk.
25.
A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
25.
Farsangfarka
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MÁRCIUS

















Bersek Kupa egyéni asztalitenisz verseny
Felelős: Kratochwill Zoltán mk. vezető, Vilits Katalin
2-6. „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét
Felelősök: Vilits Katalin, Skriba Ágnes
3-6. Városi Művészeti Szemle
4.
Vezetőségi értekezlet + fogadóóra
4.
Nyitott iskola leendő 1. o. szülőknek Horvátzsidányban
Felelős: Kendikné Takáts Zsuzsanna
12.
Nyitott iskola leendő 1. o. szülőknek Kőszegen
Felelős: alsó tagozatos munkaközösség
12.
„Iskolahívogató” - Horvátzsidányi Tagiskola
Felelősök: pedagógusok
13.
Ünnepély március 15-e tiszteletére
Kőszegen iskolai ünnepély március 15-e tiszteletére, koszorúzás a Bersek szobornál
és a Bersek- sírnál
Felelősök: Illés András, Szekérné Döbrősy Beáta
Horvátzsidányban iskolai ünnepély a 3-4. osztály részvételével az anyaiskolában, 12. osztály a tagiskolában (felelős: Kendikné Takáts Zsuzsanna)
16.
1. Manósuli
Felelős: alsós mk.
20.
Városi és városkörnyéki matematika verseny kiírása
Felelős: Kiss Lajos Csaba
23-27. Digitális témahét
Felelősök: Szakosné Zsigmond Terézia, Ihász Tibor
23.
2. Manósuli
Felelősök: alsós munkaközösség
24.
Munkaszolgálatosok emléknapja
30.
3. Manósuli
Felelősök: alsós munkaközösség
2.
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ÁPRILIS
















Vezetőségi értekezlet
„Határtalanul” program 7. évfolyam számára- Felvidék
Felelősök: Szabóné Király Éva, Horváth Márta, Kratochwill Zoltán
1-30. Tanítók óvodai látogatása
Felelős: Szekérné Döbrősy Beáta mk. vezető
6.
4. Manósuli és szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szüleinek
7.
„Iskolahívogató” - Horvátzsidányi Tagiskola
Felelősök: pedagógusok
7.
Költészet napja Horvátzsidányban
Felelős: osztályfőnökök
8.
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap - nevelési értekezlet
9-14. Tavaszi szünet
15.
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
16.
Holokauszt emléknapja
20.
Városi és városkörnyéki matematikaverseny
Felelős: Kiss L. Csaba mk. vezető
20-24. Fenntarthatósági témahét
Felelős: Tóth- Percze Mária, Illés András
21.
Szülői értekezlet 1- 4. évfolyam mindkét épületben
22.
Szülői értekezlet 5- 8. évfolyam
30.
Tantestületi kirándulás
1.
1-3.
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MÁJUS












7-8.

Erdei iskola 6.a
Felelős: Szakosné Zsigmond Terézia, Tóth Percze Mária
8.
Madarak és fák napja, „Miénk itt a rét” Kőszegen
Felelős: Kovácsné Zsolt Andrea, valamennyi pedagógus
8.
Anyák napja Horvátzsidányban
Felelősök: osztályfőnökök
12.
Horvátzsidányi 4. osztályosok látogatása a székhelyintézményben
Felelős: Kendikné Takáts Zsuzsanna
13.
Vezetőségi értekezlet + fogadóóra
20.
Országos írásbeli idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyam
Felelősök: idegen nyelvi munkaközösség
25-26. Szó+ Kincs= Szókincs verseny német és angol nyelvből 4-5. osztálynak
Felelősök: idegen nyelvi munkaközösség
27.
Országos kompetenciamérés- szövegértés, matematika 6. és 8. évfolyam
29.
A Marija Goricai testvériskola fogadása + Gyermeknap Horvátzsidányban
29.
Jutalomkirándulás Kőszegen
Felelős: osztályfőnöki mk.
30.
Be-Jó Táncegyüttes 25. éves jubileuma

JÚNIUS
 2-9.











Kirándulás - Horvátzsidányi Tagiskola
Felelős: osztálytanítók
2-9. Osztálykirándulások
Felelősök: osztályfőnökök
4.
Nemzeti Összetartozás Napja
10.
Tanév végi osztályozó értekezletek
12.
Gyermeknap (Kőszeg)
Felelős: SZM, DÖK, minden pedagógus
15.
Utolsó tanítási nap
16-19. Nyári népismereti tábor Horvátzsidányban
Felelős: Tóth Adrienn
17.
Tanévzáró ünnepély Horvátzsidányban 17.00
Felelős: Tóth Adrienn, Kendikné Takáts Zsuzsanna
18.
Tanévzáró ünnepély Kőszegen 17.00 (csütörtök)
Felelős: Horváth Márta, Vén Tamás
22-25. Nyári sport - és szabadidős tábor, helyben
Felelős: Kratochwill Zoltán, Bozó Patrícia, Kovácsné Szabó Orsolya,
26.
Tanévzáró értekezlet 8.00 óra
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30.

Ostrom-megemlékezés, koszorúzás Kőszegen
Felelős: DÖK

Tanulóink a korábbi években megszokott tanulmányi-, művészeti és sportversenyeken fognak részt
venni:
Tanulmányi és művészeti versenyek:
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny *
Kazinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd” verseny *
Országos német nyelvi verseny 7-8. évfolyam *
Varga Tamás országos matematika verseny *
Herman Ottó biológia verseny *
Hevesy György kémia verseny *
Teleki Pál Kárpát - medencei földrajz és földtan verseny *
Öveges József fizika verseny *
Kaán Károly természetismereti verseny *
Országos közlekedési verseny *
„Tiszán innen- Dunán túl” országos népdaléneklési verseny
Megyei műdaléneklési verseny *
Nakovity szépkiejtési verseny *
Felsőbüki Nagy Pál alsó tagozatos tanulmányi verseny *
Bendegúz Tudásbajnokság
Kis vakond levelezős verseny
Országos Logikaverseny *
Curie országos kémia verseny
Hatosfogat Fesztivál, Vép
Zrínyi Ilona országos matematika verseny *
Alsó tagozatosoknak német versmondó verseny*
Vas és Zala megyei német nemzetiségi vers - és prózamondó verseny
Grajam horvát énekverseny *
Horvát nyelvi verseny *
Éltető mesék – SOS Gyermekfalu versenye
Föld napja rajzpályázat – Írottkő Natúrpark, Kőszeg
AGORA Gyermek Művészeti Fesztivál*
Városi Művészeti Szemle
Versvarázs versmondó és rajzverseny (Gyöngyösfalu) *
Répce menti Kulturális Napok (Csepreg) *
Csepregi SUDOKU verseny *
Evangélikus Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola Matematika Versenye
Magyar Látványtánc Sportszövetség versenyei
Zuglói országos táncfesztiválok
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Bercsényi meghívásos informatika verseny*
Kenguru nemzetközi matematikaverseny *
Csecsemőgondozási verseny*
Elsősegélynyújtó verseny
TITOK német, angol és történelemlevelezős verseny
Anyák napi városi versmondó verseny
Megsebzett bolygó *
Katasztrófavédelmi verseny
Rajzversenyek
Területi madarász verseny
Német vers-és prózamondó verseny*
Tanulói kísérletek megyei szintű versenye
Kisokos levelezős verseny
Országos horvát vers - és prózamondó verseny *
Horvát nyelvi verseny *
Zrínyi Informatika verseny *
Kálti Márk levelezős történelem verseny
HEBE Kft. levelezős versenyei
„Száll a madár” Béri Balog Ádám Általános Iskola anyanyelvi verseny 3. évfolyam
DACHL-Länder megyei verseny *
D.D.D. levelezős verseny
Grimm kiadó Tiéd a Szó-Tár*
Neumann angol verseny *
Nyelvi szépkiejtési és szövegértési verseny (német)*
Gépipari informatika verseny *
Tihanyi Béla Informatikai Emlékverseny Csepreg *
Népdaléneklési Verseny Csepreg *
A Nyelvek Európai Napja*
Crystal Kupa
„Ladik” médiaverseny
Népdaléneklési Verseny Pecöl*
Írottkő Natúrpark által szervezett verseny*
„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag…”*(Ostffyasszonyfa)
Weöres Sándor Versmondó Verseny*(Ostffyasszonyfa)
HBSZ Informatikai és Ügyviteli Megyei Verseny 8. évfolyam*
Német Nyelvi Verseny- Béri Balog Ádám Általános Iskola
Klauzál Kupa Táncverseny
Saját szervezésű versenyeink, programok:
Karácsonyi versmondó- és rajzverseny*
Városi és városkörnyéki matematika verseny*
Szó+Kincs német és angol nyelvi verseny*
Iskolai számolási verseny
Megyei, országos szintű tanulmányi versenyek iskolai szintű fordulói
Bersek Kupa asztalitenisz versenyek
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Horvát versmondó verseny (alsós)*
Teetime- adventi készülődés*
* A fenntartótól kért finanszírozás.
Sportversenyek
Karate, birkózás, síugrás, tenisz, asztalitenisz, úszás versenyek
Rock’n roll versenyek
SOS Kupa
Autómentes nap
Históriafutás *
Tolnay-Kupa *
Atlétika versenyek *
Évfolyambajnokságok (félévente két alkalommal)
Mikulás Kupa
Körzeti teremfutó verseny
Balog Kupa
Körzeti mezei futóverseny
Úszóversenyek
Triatlon diákolimpia
Pályabajnokságok
Kölyökatlétika Házi Verseny
Terematlétika Házi Verseny
Labdarúgó diákolimpia *
Asztalitenisz diákolimpia *
* A fenntartótól kért finanszírozás.
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11. Tantestületi megbízatások
Kőszeg
1.Bozó Patrícia Irén
2.Horváth Márta

3.Illés András

4.Kiss Lajos Csaba

5.Kocsi Zita
6.Kovácsné Szabó Éva
7.Kovácsné Szabó Orsolya
8.Kovácsné Zsolt Andrea
9.Kratochwill Zoltán

10.Lágler Tibor Jánosné
11.Molnár Gyöngyike Anna
12.Rónainé Bolf Judit
13.Skriba Ágnes
14.Szabóné Király Éva
15.Szakosné Zsigmond Terézia

16.Szekérné Döbrősy Beáta

testnevelő tanár, kézilabda program vezetője, II. tan.
szobás csoport vezetője, iskolai nyári tábor egyik
szervezője, alsós sportfelelős
7. b oszt. főnök, humán mk. vezetője, BE-JÓ
Táncegyüttes művészeti vezetője, történelem- biológiaföldrajz szertár felelőse, iskolai facebook oldal felelőse,
KT- elnök
3.a oszt. főnök, fejlesztő pedagógus, DÖK segítőtanár,
Ökoiskolai team- tag, órarendkészítő, KT- tag, ÖTM
tag, alsós naposság szervezője,
8.a oszt. főnök, természettudományos munkaközösség
vezetője, iskolai alapítvány kuratóriumának elnöke,
kémia szertár felelőse, Városi és városkörnyéki
matematika verseny fő szervezője, ÖTM tagja,
pályaválasztási felelős
német nyelvi versenyek szervezője, órarendkészítő,
felsős naposság szervezője, ÖTM tag
igazgató
alsós dekoráció felelőse, I. napközis csoport vezetője,
alsós nyári tábor egyik szervezője, alsós szertár felelőse
könyvtáros tanár, egészségnevelő tanár, pályázatfigyelő
team tagja, tankönyvfelelős, Ökoiskolai team- tag,
testnevelés mk. vezető, testnevelő tanár, sportversenyek,
rendezvények segítője, szervezője, a felsős iskolai tábor
szervezője, fotózás a rendezvényeken, Erzsébet tábori
pályázat figyelője
1. a oszt. főnök, a tankönyvfelelős segítője, alsós
színházi programok szervezője
1. b oszt. főnöke, adventi vásár egyik felelőse, alsós
dekoráció felelőse
igazgató-helyettes
angol nyelvi versenyek, programok szervezője,
Pénzügyi és vállalkozói témahét egyik felelőse, DÖK
segítőtanár, Ökoiskolai team tag
7. a oszt. főnök, technika-rajz szertár felelőse, iskolai
dekoráció egyik felelőse, osztályfőnöki munkaközösségvezető
6. a oszt. főnök, órarendkészítő, iskolai honlap
készítésének segítője, idegen nyelvi munkaközösségvezető, számítástechnikai rendszer egyik segítője,
Digitális Témahét egyik szervezője
2.a oszt. főnök, adventi vásár egyik felelőse, Városi
Nyugdíjas Pedagógus klub műsorfelelőse, alsó tagozatos
mk. vezető
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17.Tóth-Percze Mária
18.Vén Tamás

19.Vilits Katalin
20. Nagy Tamás Gábor
Kocsisné Pethő Judit
Madár Ágnes
Ihász Tibor
Terplán Zoltán
Stefánichné Szerdahelyi Éva
Dr. Biró Zoltánné
Hartai Katalin Mária
Szabó Lajosné
Nagy István Jánosné
Puklerné Lehel Anna Mária

5. a oszt. főnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,
Ökoiskolai team tag, Fenntarthatósági témahét felelőse
4. a oszt. főnöke, iskolai honlap készítésének segítője,
fizika szertár felelőse, iskolai rendezvények
hangosításának felelőse
8. b osztályfőnök, pályázatfigyelő team tagja,
Ökoiskolai team vezetője, szaktanácsadó, ÖTM tag,
pályaválasztási felelős
I. tan. szobás csoport vezetője
énekkar vezetője, iskolai műsorok ének- zenei felelőse
furulya szakkör vezetője
informatikatanár, informatikai versenyek egyik felelőse
asztalitenisz szakkör vezetője, Bersek kupa asztalitenisz
verseny szervezője
alsó tagozat- ének
magyar nyelv és irodalom
II. nk. csoport vezetője
horvát nemzetiségi programok, versenyek felelőse
gyógypedagógus
III. nk. csoport vezetője

Horvátzsidány
1.Kendikné Takács Zsuzsanna,
Kendik Zoltán
2.Kendik Zoltán János
3.Nagy István Jánosné
osztálytanítók
4.Szabó Lajosné
5.Tóth Adrienn
Dr. Murányi Péterné

sportversenyek felelőse
napközis csoportok vezetője, egészségnevelési
programok felelőse
1-3.d osztályfőnök, gyógypedagógus- logopédus, az
iskolai honlap felelőse
az iskolai dekoráció felelősei
tagintézmény-vezető, nemzetiségi programok felelőse,
órarendkészítő, tankönyvfelelős
2-4.d osztályfőnöke, horvát nemzetiségi programok
felelőse
nk. csoportvezető
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III. Az ellenőrzési terv ismertetése, elfogadtatása
lásd 1. sz. melléklet
Az ellenőrzési tervet a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta.

IV. Hozzászólások




Vilits Katalin ÖTM tag: tájékoztatta a tantestületet, hogy 2021. augusztus 31-ig minden
pedagógus önértékelését el kell készíteni
Kovácsné Zsolt Andrea tankönyvfelelős: köszönetet mondott a kollégáknak a
tankönyvosztásnál nyújtott segítségért, tájékoztatta a kollégákat a pótrendelés határidejéről
Horváth Márta KT elnök: ismertette a kollégákkal a KT által tervezett programokat

V. Egyebek
Pedagógus II. minősítésre váró kolléga: Szabóné Király Éva (2019. október 22.)
Tóthné Pintér Gyöngyi tanító nyugdíjba vonulása alkalmából a tanévnyitó ünnepélyen átvette a
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.
Változások:
Kőszeg
 11 tanuló 1 tantárgyból, 1 tanuló 2 tantárgyból sikeres javítóvizsgát tett.
 2 tanuló 1 tantárgyból a javítóvizsgán elégtelen osztályzatot kapott, az évfolyamot ismételni
köteles.
 10 tanuló érkezett az új tanévben iskolánkba (5 fő a Horvátzsidányi Tagiskolából)
 1 tanuló tanévi munkája előkészítő jellegű volt, az évfolyamot ismételni köteles
 1 tanuló a 7. évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot megismétli
 4 tanuló átiratkozott a Dr. Tolnay Sándor Általános Iskolába, Gyöngyösfaluba
 4 tanuló átiratkozott a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskolába
 1-1 tanuló átiratkozott az Őriszentpéteri Általános Iskolába és a szombathelyi Paragvári
Utcai Általános Iskolába
 1 tanuló helyhiány miatt nem került át HÍD II. programba, az évfolyamot ismételni köteles.
Horvátzsidány
 1 tanuló tanévi munkája előkészítő jellegű volt, az évfolyamot ismételni köteles
Az igazgatónő jegyzőkönyvi dicséretre javasolja a következő pedagógusokat:
 Kovácsné Zsolt Andrea, Lágler Tibor Jánosné, Skriba Ágnes, Horváth Márta, Szabó Lajosné
(tankönyvrendelés, tankönyvosztás)
 Illés András, Szakosné Zsigmond Terézia, Kocsi Zita, Szabó Lajosné, Nagy Istvánné
(órarendkészítés)
 Horváth Márta (a BE-JÓ Táncegyüttes nyári szereplései, fellépései)
 Iskolai dekoráció: Szabóné Király Éva, Molnár Gyöngyike Anna, Kovácsné Szabó Orsolya
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Határozathozatal:
7/2019. (08.30.) igazgatói határozat
A nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten elhangzottakat egyhangúlag elfogadta.
Az igazgatónő a 2019/2020– as tanévet megnyitotta, az értekezletet bezárta.

………………………………………….
igazgató
Kőszeg, 2019. augusztus 30.
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
A nevelőtestület nyilatkozata
A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2019. augusztus 30. napján tartott értekezletén
megvitatta és elfogadta.
………………………………………
hitelesítő nevelőtestületi tag

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása
Az intézmény diákönkormányzata a munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat
véleményezte, azokkal egyetért.
Kőszeg, 2019. szeptember 11.

………………………………………
DÖK munkáját segítő tanár

A Szülői Munkaközösség véleménynyilvánítása
Az iskolai munkaterv készítése során a szülői munkaközösség véleményezési jogát a jogszabályban
előírtaknak megfelelően gyakorolta.
Kőszeg, 2019. szeptember 11.
………………………………………
szülői szervezet képviselője

Az intézményi tanács véleménynyilvánítása
A munkatervet az intézményi tanács 2019. szeptember 12. napján tartott értekezletén megvitatta és
elfogadta.

………………………………………
intézményi tanács elnöke
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MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet

Ellenőrzési terv

2. sz. melléklet

Alsós munkaközösség munkaterve

3. sz. melléklet

Humán munkaközösség munkaterve

4. sz. melléklet

Idegen nyelvi munkaközösség munkaterve

5. sz. melléklet

Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve

6. sz. melléklet

Természettudományos munkaközösség munkaterve

7. sz. melléklet

Testnevelés munkaközösség munkaterve

8. sz. melléklet

Ökoiskolai munkaterv

32

