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I. HELYZETELEMZÉS 

1. A 2019/2020. tanévet meghatározó jogi környezet 

• 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről   

• 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. köznevelési intézményben 

történő végrehajtásáról 

• 229/2012.(VIII.28) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról  

• 110 /2012. (VI. 04.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról   

• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról   

• 1265/2017. (V. 29.) Korm. Határozat az ingyenes tankönyvellátás 5–9. évfolyamokra 

történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról 

• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről (sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos szabályozás) 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

• A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet 

• 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről  

• 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási 

tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 

• 2017. évi LXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról 

• 2017. évi XCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében 

történő, valamint egyéb törvények módosításáról 

2. Belső dokumentumok 

– Pedagógiai program   

– SZMSZ   

– Házirend   

– Önértékelési szabályzat 

– A 2018/2019. tanév végi beszámoló 

– Tagintézmény-vezetői pályázat (2015) 

– Előző évi mérések eredményei 
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3. Személyi feltételek 

 

Tantestület létszáma: 15 fő (Ebből Nagyné Oláh Éva 2019.10.17-től kezdi meg a felmentési 

idejét. 2020.01.16-ig még dolgozni fog. 2020.01.17-02.15-ig szabadságon lesz. 2020.02.16-

tól -2020.06.15-ig terjedő időszakban mentesítve lesz a munkavégzés alól.) 

Óraadó: 1 fő  

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma: 1 fő iskolatitkár  

1 fő adminisztrátor 

Működtetés: 

Takarító: 2 fő  

Kisegítő: 2 fő 

 

 

S.sz. Név Végzettség Megbízatás 

1.  Árgyelán Lászlóné főiskola – tanító   

2.  Balogh Anita főiskola – tanító  

3.  Csányi Andrea főiskola – ált. isk. tanár o. f. 8. a 

4.  Dobay Brigitta főiskola – tanító  o.f. 3.a 

5.  dr.Tihanyiné Széles Ágnes főiskola – ált. isk. tanár o. f. 5. a 

6.  Gyurkovics Anikó főiskola – tanító o. f. 2. a 

tankönyvfelelős 

7.  Pálinkás Anikó főiskola – tanító  o.f.1.a+alsós mkg.vezető 

 

8.  Ludányiné Perényi Márta főiskola – ált. isk. tanár o. f. 7. b 

DÖK munkáját segítő 

gyermek-ifjúságvédelmi 

felelős 

szakszervezeti bizalmi 

titkár 

9.  Nagyné Oláh Éva főiskola – tanító   

10.  Pataky László Zoltán főiskola – ált. isk. tanár o. f. 6.a 

felsős mkg.-vez. 

11.  Püspöki Péter főiskola – ált. isk. tanár  
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12.  Szabó Ferenc főiskola – tanító   

13.  Szabóné Bohus Márta főiskola – ált. isk. tanár tag.int.vez. 

14.  Toperczer Annamária főiskola – tanító, ált. isk. 

tanár    

o. f. 7. a 

15.  Wittmann-né Katona 

Krisztina 

főiskola – tanító  o. f. 4. a 

 

 

Kategória 2019. január 1-től 

Gyakornok besorolású pedagógus: - 

Pedagógus I.-ben lévők száma:   4 

Pedagógus II.-ben lévők száma:   10 

Mesterpedagógus:   1 

 

4. Munkaközösségek 

 

CSOPORT VEZETŐ TAGOK 

Bay alsós munkaközösség Pálinkás Anikó 

 

Árgyelán Lászlóné, Balogh Anita, 

Gyurkovics Anikó, 

 Pálinkás Anikó,  

Nagyné Oláh Éva,  

Wittmann-né Katona Krisztina, 

Dobay Brigitta , 

Szabó Ferenc 

Bay nevelési 

munkaközösség 

Pataky László Zoltán Csányi Andrea,  

dr. Tihanyiné Széles Ágnes,  

Ludányiné Perényi Márta,   

Püspöki Péter,  

Szabóné Bohus Márta,  

Toperczer Annamária , 

Pataky László Zoltán 

 

 

5. Tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok (létszám, tanulócsoportok létszámai, 

elhelyezkedésük, bejárókra vonatkozó adatok, kihasználtság) 
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Létszám (2019. augusztus 

31.) 

148 fő 

(ebből egyéni 

tanrendes 1 fő) 

Alsó tagozat 67 fő 

Felső tagozat              80 fő +(1fő) 

Tanulócsoportok száma  4 alsó 

5 felső 

Iskolaotthonos csoportok 

száma  

4 

Felsős napközis csoport  1 

Tanulói jogviszonyát 

szünetelteti 

2 fő  
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Alsó tagozat 

Osztál

y 

Tényleg

es 

létszám 

SN

I 

BTM

N 

Számít

ott 

létszám 

Hátrányos 

helyzet/Halmozo

ttan hátrányos 

helyzet 

Magántan

uló 

Osztályfőn

ök 

Elhelyez

és 

1.a 24 2 1 27 - - Pálinkás 

Anikó 

1. terem 

2.a 15 - 1 15 - - Gyurkovic

s Anikó 

3.terem 

3.a 11 1 2 12 - - Dobay 

Brigitta 

2.terem 

4.a 17 - 2 17 1 fő ( HHH) - Wittmann-

né Katona 

Krisztina 

4.terem 

 

Felső tagozat 

Oszt

ály 

Tényl

eges 

létszá

m 

S

NI 

BT

MN 

Számí

tott 

létszá

m 

Hátrányos 

helyzet/Halm

ozottan 

hátrányos 

helyzet 

Lemorzsoló

dással 

veszélyezte

tett tanuló 

Magánta

nuló 

Napk

özi 

Osztály- 

főnök 

Elhely

ezés 

5.a 13 2 - 15 - 1 - 7 dr.Tihan

yiné 

Széles 

Ágnes  

5. 

terem 

6.a 19 - 2 19 - - - 4 Pataky 

László 

Zoltán 

4. 

terem 

7.a 16 2 3 18 - 3 - 2 Topercz

er 

Annamá

ria 

8. 

terem 
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7.b 13 2 2 15 - - 1 0 Ludányi

né 

Perényi 

Márta 

7. 

terem 

8.a 19 0 1 19 - 3 1 0 Csányi 

Andrea 

1. 

terem 

 

 

Az intézmény tanulóinak összetétele - szociokulturális háttere. 

A gyermek-és ifjúságvédelmi adatok összesítése a 2019/2020-as tanévben 

 

Osztály Étkezési 

kedvezmény 

(Rendszeres 

gyermekv., 3 vagy több 

gyermekes, Tartósan 

beteg) 

Egyedülálló 

szülő 

Rendszeres 

gyermekv. 

kedv. 

3 vagy több 

gyermekes 

család 

Tartósan 

beteg 

1.a 3       5 0 2 1 

2.a 6       2 0 5 1 

3.a 4       3 0 3 1 

4.a 7       3 1 6 0 

5.a 7       5 2 3 2 

6.a 6       6 1 5 0 

7.a 3 nincs adat 1 2 0 

7.b 3 nincs adat 2 1 0 

8.a 2 nincs adat 0 2 0 

 

7.Tárgyi feltételek 

 

 Az alapfeladatok ellátáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak.      

A modern kor iskolájának elvárásait tükrözi tornatermünk, valamint az iskola régi épületének 

udvarán megépült műfüves futballpályánk is. Ezen létesítmények tanulóink mozgás iránti 

igényét széles palettán mozgó lehetőségekkel szolgálják többféle sporttevékenységhez nyújtva 

megfelelő helyszínt. 

A TÁMOP 3.1.4. pályázat, a TIOP 1.1.1.07 pályázat és a TIOP 1.1.1.09/1 pályázat keretén 

belül sok új digitális eszközzel gazdagodtunk korábban, amiket nagymértékben hasznosítunk a 

mindennapos oktatásban.  

II. A TANÉV FŐ CÉLKITŰZÉSEI 
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CÉL FELADAT ELVÁRT 

EREDMÉNY 

A MÉRÉS MÓDJA FELELŐS 

A tanulók 

kompetenciáinak 

fejlesztése 

A kompetencia 

alapú oktatás 

módszertanának 

és eszközeinek 

széleskörű 

alkalmazása.  

Kompetenciákat 

fejlesztő 

feladatok 

gyakorlása. 

Szaktanácsadás 

igénybevétele. 

Az országos 

kompetenciamérés

ek, illetve egyéb 

mérések 

eredményei - a 

pedagógiai 

hozzáadott érték 

figyelembe 

vételével- országos 

átlagnak megfelelő 

legyen. 

Tanulmányi 

eredményesség 

javulása. 

 

óralátogatás 

dokumentumelemzé

s 

mérési eredmények 

beszámoló 

 

munkaközösség 

vezetők, 

tagintézmény-

vezető, 

 

 

Az intézmény 

komplex és 

differenciált 

fejlesztése 

Az EFOP-3.1.15-

16-2016-00001 

„A tanulói 

lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

intézmények 

támogatása” című 

kiemelt 

projektben leírtak 

megvalósítása 

A 

tagintézményben 

valamint a 

telephelyén is 

teljesíteni a 

projektet. 

 

A lemorzsolódással 
veszélyeztetett 

tanulók számának 

csökkenése. 

indikátorok 

teljesülése, 

tanulmányi átlagok 

Minden 

pedagógus, 

tagintézmény-

vezető 

 

Sikeres 

beiskolázás 

Külső kapcsolatok 

erősítése 

Az iskola és 

óvoda 

kapcsolatának 

erősítése. 

Együttműködési 

megállapodás 

készítése. A 

beiskolázási 

stratégia 

A törvény által 

előírt létszám 

minimum elérése 

az első osztályban. 

A kulcsfontosságú 

partnerek 

kijelölése. 

Meglévő 

beiratkozás adatai, 

szülői 

visszacsatolások. 

 

tagintézmény-

vezető és 

minden 

pedagógus 

 



 

9 
 

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézménye 
2019/20-as 

tanév 
megvalósítása. Együttműködési 

megállapodások 

felülvizsgálata, 

újak kötése. 

 

Tudásmegosztás Belső 

tudásmegosztás, 

pedagógusok 

közötti 

kooperáció 

Jó gyakorlatok 

gyűjteményének 

létrehozása 

(tananyagok, jó 

gyakorlatok, 

óratervek), 

elérhetővé tétele.  

Módszertani 

gyűjtemény, 

feladatbank 

működtetése 

A pedagógusok 

óralátogatásai évi 

legalább egy 

alkalommal. és 

ezen helyzetek 

felhasználása 

tanulási 

fórumokként. 

A tanév során 

minden pedagógus 

legalább egy 

alkalommal vegyen 

részt 

óralátogatáson, a 

munkaközösségek 

két alkalommal 

szervezzenek 

bemutató 

órát/foglalkozást 

előremutató 

szakmai 

értékeléssel. 

A gyűjtemény 

létrehozása a tanári 

gépeken. 

 

 

 

beszámolók 

gyűjtemény 

pedagógus 

minősítésre,  

szaktanácsadásra 

való felkészülés  

az indikátorok 

áttekintésével  

 

munkaközösség

-vezetők, 

tagintézmény-

vezető 

 

Az iskolai 

Diákönkormányza

t szerepének 

erősítése. 

Közösségépítés.  

Faliújság, 

iskolarádió 

működtetése. 

Iskolaújság – 

online. 

Osztálytermi 

dekorációk 

készítése. 

 Megújult faliújság 

iskolarádió 

Aktualitásokhoz 

kötődő dekoráció. 

Külső 

partnerkapcsolatok 

erősítése: a 

hatékonyabb  

szakmai munkát 

osztályok ösztönző 

jutalmazása, 

„leg…” címek  

megszerzése ,  

tisztasági verseny  

alapítványi 

programok  

megvalósítása 

 

DÖK munkáját 

segítő 

pedagógus, 

tagintézmény-

vezető 
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alapítványokkal 

való  

szorosabb 

együttműködés  

(Október 23 

alapítvány, 

Gyulavári 

Általános Iskoláért  

alapítvány)  
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CÉL FELADAT FELELŐS 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 

Iskolai versenyek szervezése, tanulók 

felkészítése versenyekre. 

A szaktárgyi órákon az eredményes és 

hatékony tanulási módszerek és technikák  

elmélyítése. A továbbképzéseken szerzett 

tudás adaptálása. 

tagintézmény-

vezető 

munkaközösségek 

Egyéni fejlődésbeli különbségek 

kezelése 

A beilleszkedés segítése. 

A gyermekvédelemmel foglalkozó 

szervekkel való kapcsolattartás. 

A gyermek mindennapi életének folyamatos 

figyelemmel kísérése az osztályfőnök által. 

Szükség szerint családlátogatás a tanuló 

családi hátterének, körülményeinek 

megismerése, illetve tanácsadás a  

gyermek optimális fejlődésének érdekében. 

POK-kal való folyamatos kapcsolattartás. 

tagintézmény-

vezető 

ofők 

pedagógusok 

gyermek- és 

ifjúságvédelmi 

felelős 

Tanórán kívüli tevékenységek 

biztosítása 

Szakkörök, könyvtár, iskolai sportköri 

foglalkozások, napközi, versenyek, 

szabadidős foglalkozások. 

(a TÁMOP 3.1.4 „Innovatív iskolák 

fejlesztése” című pályázat fenntartási 

időszakának tevékenységei) 

Pályázatok, projektek szakmai 

módszertanának hatékonyabbá tétele a 

gyakorlati munkában. 

Külső partnerkapcsolatok hatékonyságának 

növelése: alapítványok szerepének a 

növelése az élménypedagógiai módszerek 

felhasználásával  

tagintézmény-

vezető 

munkaközösségek 

DÖK munkáját 

segítő pedagógus 

A testmozgás iránti igény 

kialakítása  

Az egészségnek, mint alapértéknek az 

elfogadtatása, az egészségmegőrzés 

igényének felkeltése. 

Biztosítani tanulóink számára a 

mozgáskészség differenciált fejlesztését a 

tanórákon (mindennapos testnevelés), 

tömegsport foglalkozásokon. 

Bozsik intézményi programban való 

részvétel.  

tagintézmény-

vezető 

munkaközösségek 
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NETFIT, egyéni fejlesztési terv készítése. 

Házirend betartatása A házirend megismertetése a tanulókkal, a 

szülőkkel. 

Következetes, egységes hozzáállás a 

tantestület minden tagja részéről. 

Személyes mintaadás a tanítási órákon és a 

tanítási órákon kívül is. 

Az igazolt és igazolatlan órák nyomon 

követése. 

Még hatékonyabb pedagógusi és 

diákügyeleti rendszer működtetése. 

tagintézmény-

vezető 

pedagógusok 

DÖK munkáját 

segítő pedagógus 

Továbbtanulásra felkészítés 

 

Felvételire való felkészítés magyar és 

matematika tantárgyakból.. 

Osztályfőnöki órákon a tanulók 

megismertetése a továbbtanuláshoz 

szükséges feltételrendszerrel. 

Lehetőség biztosítása a középiskolai nyílt 

napokon való részvételre. 

A szülők tájékoztatása, segítése. 

„Irány a pálya!” címmel pályaválasztási 

témanap szervezése (1-8. évfolyam) 

tagintézmény-

vezető 

nevelési mkg. 

Személyiségformálás, 

közösségfejlesztés, nemzeti 

ünnepek, iskola hagyományok 

ápolása  

A szülők és az iskola kapcsolatának 

erősítése 

Az iskola élet megismertetése 

szülőkkel   

Etika/hit- és erkölcstan oktatása. 

Iskolai közösségi programok, rendezvények, 

ünnepségek szervezése és méltó 

lebonyolítása. 

Diákönkormányzat működtetése a választott 

felsős vezetők bevonásával. Városi 

programon való részvétel.  

Családi nap a szülők bevonásával. 

Intézményi Szülői munkaközösségi 

értekezletek, szülői értekezletek, 

fogadóórák. 

Bay-tábor szervezése. Bay-héthez 

kapcsolódó rendezvények megszervezése és 

lebonyolítása. 

Nyitott iskolarendszer működtetése. 

tagintézmény-

vezető 

munkaközösségek 

DÖK munkáját 

segítő pedagógus 
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Egészséges életmódra nevelés: 

testileg, lelkileg és szociálisan 

egészséges tanulók nevelése 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a tantárgyi 

lehetőségeken túl az egészséges életmóddal 

kapcsolatos programokra, pályázatokra. 

Védőnőkkel való kapcsolattartás szorosabbá 

tétele. 

Továbbra is részesei vagyunk a DADA, 

Minta-menza, Happy tejtermék, 

Iskolagyümölcs programnak. 

tagintézmény-

vezető 

munkaközösségek 

A tanuló részt vegyen közösségi 

környezeti célú cselekvésekben, 

életvitelét felelősség, 

környezetkímélő – takarékos, 

tudatos magatartás jellemezze 

Két alkalommal hulladékgyűjtés szervezése.  

Osztályfőnöki órák, egyéb tantárgyak helyi 

tantervben kapcsolódó tartalmai. 

tagintézmény-

vezető 

munkaközösségek 

DÖK munkáját 

segítő pedagógus 

Szaktanácsadói látogatások 

megszervezése, minősítések sikeres 

lebonyolítása 

A szaktanácsadás koordinálása, részvétel a 

minősítéshez kapcsolódó feladatok 

megvalósításában. 

szakmai 

intézményvezető-

helyettes, 

tagintézmény-

vezető 

Intézményvezetői, intézményi 

tanfelügyeletre való felkészülés 

Részvétel a tanfelügyelethez kapcsolódó 

feladatok megvalósításában. 

intézményvezető 

Önértékelés Az Önértékelési terv megvalósítása. középvezetők, 

vezetőség 

 

 

III. SZERVEZÉSI RÉSZ 

1. A tanév helyi rendje: tanítási napok, tanítási szünetek időtartama, tanítás nélküli 

munkanapok 

 

Az első tanítási nap:   2019. szeptember 02. (hétfő)  

 

Őszi szünet   Az őszi szünet 2019. október 26-tól 2019. 

november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a 

szünet utáni első tanítási nap 2019. 

november 4. (hétfő).  

Téli szünet A téli szünet 2019. december 21-től 2020. 

január 5-ig tart. A szünet előtti utolsó 
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tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a 

szünet utáni első tanítási nap 2020. január 

6. (hétfő). 

Tavaszi szünet A tavaszi szünet 2020. április 9-tól 2020. 

április 13-ig tart. A  szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet 

utáni első iskolai nap pedig 2020. április 15. 

(szerda). 

Első félév vége 2020. január 24. 

Félévi értesítők kiosztása 2020. január 31. 

Utolsó tanítási nap  2020. június 15. (hétfő) 

 

Tanítási napok száma: 180 nap  

Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanap: 6 nap  

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, 

amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének 

kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag 

pályaorientációs célra használható fel. 

NAP IDŐPONT  PROGRAM 

1.  2019.december 

07. 

önművelés 

2.  2019.december 

14. 

önművelés 

3.  2020. április 07. önművelés 

4.  2020. április 08. önművelés 

5.  2020. május 22. pályaorientációs nap 

6.  2020. június 12. DÖK nap 

 

 

2.Iskolai megemlékezések, ünnepek, ünnepélyek 

 

IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS 
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2019. augusztus 30. Tanévnyitó ünnepség Szabóné Bohus Márta  

2019. október 4.  Aradi vértanúk Pataky Zoltán László, Balogh 

Anita 

2019. október 23.  Az 1956-os forradalom és  

szabadságharc ünnepe 

Toperczer Annamária 

2019. december 19. Karácsonyi ünnepség dr.Tihanyiné Széles Ágnes 

2020. február 17-21. A kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatai 
osztályfőnökök  

2020. április 15-17. A holokauszt áldozatai osztályfőnökök  

2020. június 4. Nemzeti Összetartozás Napja osztályfőnökök  

2020. június 13. Ballagási ünnepség Szabóné Bohus Márta  

2020. június 19. Tanévzáró ünnepély Szabóné Bohus Márta  

 

3.Diákközgyűlés:    

A diákönkormányzat minden tanévben egy alkalommal diákközgyűlést tart az éves 

munkatervnek megfelelően, melyen a tagintézmény-vezető tájékoztatja a tanulókat az iskolai 

élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az 

iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyűlés 

összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlésen a 4-8. 

évfolyamosokat osztályonként 2-2 fő képviseli. A diákgyűlés összehívásáért a tagintézmény-

vezető felelős. 

A diákközgyűlés  időpontja: 2019. 09.03. 

 

4. Tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok 

 

 

Nemzetközi: 

– Nemzetközi Kenguru matematika verseny  

– Nemzetközi Fox verseny (MMPublications) 

– Kyu vizsga 

– Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 

Országos: 

– Országos Lotz János szövegértési és helyesíró verseny 

– Országos levelező történelem verseny (egyéni és csapat, HEBE Kft.) 

– Angol nyelvi levelező verseny (TITOK Okt. szerv.) 

– Play and win - 5 fordulós nyelvi verseny (HEBE Kft.) 

– Autumn in the English speaking countries (HEBE Kft.) 

– Spring in Britain (HEBE Kft.) 

– Christmas is all around (HEBE Kft.) 

– On - Lion - 2 fordulós online angol vetélkedő (MMPublications) 
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– The Project competition (Oxford University Press) 

– Vigyázz-kész-pénz (K&H Bank) 

– Szorobán versenyek 

Regionális és megyei: 

– Angol verseny 

– Bolyai matematika csapatverseny 

– Bolyai magyar anyanyelvi csapatverseny 

– Zrínyi Ilona matematikaverseny 

– Közlekedési verseny 

– Kistérségi Hagyományőrző matematikaverseny (Sarkad) 

– osztályosok Kistérségi Matematikaversenye 

– Balatonfüredi rejtvényfejtő 

– Aktuális levelező matematika versenyek 

– Öveges József Fizikaverseny 

– Teleki Pál Földrajzverseny 

– Rajzpályázatok 

– Matematikaverseny 5. o 

– Lékó Ilona Környezetvédelmi Emlékverseny 

– TIT megyei történelem verseny 

– Kálti Márk történelem levelezős tesztverseny 

– Internetes tanulmányi versenyek 

– Városi történelem versenyek 

– "Utazz Velünk" -kompetencia alapú nyelvi vetélkedő (KJKG) 

– Kalandtúra a Grimm testvérek nyomában (Göndöcs) 

– Honvédelmi Haditorna 

Városi: 

– Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

– Kazinczy Ferencről elnevezett Szép magyar beszéd verseny 

– „Gyermekkorom titkos világa” versíró pályázat (a címe évenként változik) 

– Angol nyelvi versenyek 

– Közlekedési iskolai versenyek 

– Bay-hét rajzverseny 

– Culturing round (Dürer) 

– Angol nyelvi vetélkedő (EFG) 

Tagintézményi: 

– Vers- és prózamondó verseny  

– Bay-hét  

– Természettudományi hét versenyei a Dürerben  

Alsó tagozaton 
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– Országos: Közlekedésre nevelés verseny, Szorobán verseny, Bolyai csapatverseny / 

matematika és magyar /, NyelvÉSZ- Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Verseny 

– Országos levelező tanulmányi verseny: Teki- totó 

– Regionális, megyei: Zrínyi Ilona matematikaverseny, Mátyás király megyei monda- és 

mesemondó verseny,  

– Területi: szorobán verseny 

– Járási, városi: Vers- és prózamondó verseny, mondamondó verseny, Bay-napok 

rajzversenye, rajzpályázatok, sportversenyek 

– Tagintézményi: Vers- és prózamondó verseny, tisztasági verseny, Haloween-napi 

töklámpáskészítő verseny, közlekedési verseny 

– Rajzversenyek: kiírás szerint 

–  

5. Beiskolázási terv 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó 

döntéseinek és iránymutatásai szerint a járási hivatal vezetője által meghatározott időpontban 

történik.  

Előkészítése a tagintézmény-vezető és az alsós munkaközösség-vezető közös feladata, melynek 

során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat. 

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való 

kapcsolatteremtő munka és a különféle kiadványokban megjelenő népszerűsítő, bemutatkozó 

írások, valamint az iskolai honlap híradásai.    

 Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú, iskolai nyílt napok tervezett 

időpontjai: 

 

2019. november 18-22.  „ Nyitott iskola” hete 

2020. április 1-2. 

5.1 Tervezett programok a leendő első osztályosok számára: 

A heti egy rendszeres iskola előkészítő foglalkozások, Nyitott iskolaprogram (advent, farsang, 

húsvét) és az alább felsorolt események megvalósulásával. 

Szeptember 

 A tervezett programok beindítása, ismerkedés 

Október 

 A népmese világnapja alkalmából az iskolások mesével köszöntik az óvodásokat. 

 A zene világnapja alkalmából az alsósok „ koncerttel” kedveskednek az ovisoknak. 

 Az óvodások részvétele az október 6-i megemlékezésen. 

 Látogatás a „ Legyünk együtt” óvodai nap programjaira. 
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November 

 Tisztasági vetélkedő a nagycsoportos ovisokkal. 

 Egészségnap az óvodában. 

December 

 Karácsonyi ajándék készítése közösen a nagycsoportosokkal. 

 Közös karácsonyi ünnepség. 

Január 

 A tél örömei: közös szánkózás, hógolyózás. 

Február 

 Játékos tanítási óra az óvodásoknak és szüleiknek. 

 Az óvodások meghívása az iskolai farsangra. 

 Látogatás az óvodai farsangra. 

Március 

 Az óvodások részvétele a március 15-ei megemlékezésen. 

 Leendő első osztályos szülők meghívása a nyílt tanítási órákra. 

 Leendő elsős tanítók látogatása az óvodai nyílt napra. 

 „Ügyes kezek” foglalkozás : húsvét. 

Április 

 Az óvodások meghívása a Bay-hét rajzpályázatára és a Nyusziparádéra. 

 Az óvodások és szüleik meghívása az iskolai vers-és prózamondó versenyre. 

Május 

 Tanítók részvétele az óvodai ballagáson. 

 Közös fellépés a Gyulavári Kastélynapok rendezvénysorozaton. 

Június 

 „Bay-vár” nyári tábor 

 

5.2. Felvételi eljárás rendje, továbbtanulás a 2019/2020.tanévben 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét a 13/2018.(VI.14) 

EMMI rendelet 2. sz. melléklete szabályozza.  

A továbbtanulásért felelősök: általános intézményvezető-helyettes/tagintézmény-vezető és a 

nyolcadikos osztályfőnökök, akik a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján 

segítik a továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 

A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítésre.  
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A továbbtanulást segítő programok részleteit az osztályfőnöki/nevelési munkaközösség 

munkaterve tartalmazza. 

 

6.Szülői értekezletek, fogadóórák 

 

 

Iskolai SZMK 
2019. szeptember 16. 

2020. február 6. 

Osztály szülői értekezlet  2019.szeptember 09-10.. 

2020. február 10-11.  

2020.május első hete 

Fogadóóra 2019. november 11-12.  

2020. február 10-11.  

 
 

7.Nevelőtestületi értekezletek ideje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Tanulmányok alatti vizsgák ideje 

A tanuló javítóvizsgát az iskola t agintézmény-vezetője által jóváhagyott időpontban, 

augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

Az osztályozó vizsga – kivéve, ha engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy 

Tanévnyitó értekezlet 2019.augusztus 29. 

Munkaértekezlet 2019. október 15. 

2019. december 02.  

2020. január 13.  

2020. március 16.  

2020. április 06..  

2020. május 06. 

Félévi osztályozó értekezlet 2020. január 24. 

Félévi nevelőtestületi 

értekezlet 

2020. február 04. 

Osztályozó értekezlet 2020. június 10. 

Tanévzáró nevelőtestületi 

értekezlet 

2020. június 19. 

Vezetői értekezlet 2019. augusztus 22. 

2019. augusztus 23.  

2019. szeptember 24.  

2019. október 15. 

2019. november 26.  

2020. január 13.  

2020. február 25. 

2020. március 16. 

2020. április 18..  

2020. május 27. 
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tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen 

eleget– egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszervezni.  

A tanítási év 2019. szeptember 02-től  2020. június 15-ig tart. Osztályozó vizsgát az iskola 

a tanítási év során bármikor szervezhet. 

Osztályozó vizsga időpontja: 2020. január; 2020. június 

Különbözeti vizsga: két időszak: 2020. január; 2020. június, továbbá egyedileg meghatározott 

módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján. A pontos vizsgaidőszakot a különbözeti 

vizsgát megelőző három hónapon belül kell kijelölni. 

9.Iskolán belüli és iskolán kívüli továbbképzések.  

 

Az EFOP-3.1.15-16-2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása” című projekt továbbképzései .  

EFOP-3.1.2-16-2016-00001  „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás csökkentése céljából - Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési 

intézményekben” című projekt továbbképzései. 

10. Mérések 

 

Mérés Időpont Évfolyam Felelős 

Országos mérés 2019. november 29-ig 

DIFER-mérés  

 

1. évfolyam érintett 

tanulói 

alsós mk.-vez. 

2020. május 27. 

országos 

kompetenciamérés 

 

6. és 8. évfolyam tagintézmény-

vezető  

2020. május 20. angol 

nyelvi mérés 

6. és 8. évfolyam  

tagintézmény-

vezető 

A tanulók fizikai  

állapotának és  

edzettségének 

vizsgálata 

2020. január 8. és 

2020. április 24. 

között  

5-8. évfolyamon testnevelő tanárok 

 

A szaktárgyi szintfelmérések a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök 

segítségével történik. 
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11. Az iskola belső ellenőrzési terve 

Az intézmény a Szervezeti és működési szabályzat alapján állította össze belső ellenőrzési 

tervét 

12.Külső ellenőrzések 

12.1.Szaktanácsadói látogatások 

A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján a szaktanácsadói látogatások megszervezésére 

kerül sor. 

12.2. Tanfelügyelet 

Ebben a tanévben nem lesz. 

13. Pályázati tevékenység 

 

A pályázat 

neve, kódja 

Együttműk

ödés 

megkötése 

Megvaló

sítás 

Fenntartási 

időszak 

Cél Felelős 

TÁMOP 3.1.4 

„Innovatív 

iskolák 

fejlesztése” 

  2015.márci

us 1-től 

kezdődött. 

Egészségtudatos életmód kialakítását 

segítő programok létrehozása. 

Csányi Andrea 

Gyurkovics 

Anikó 

Püspöki Péter 

Árgyelán 

Lászlóné 

Dobay Brigitta 

Szabóné Bohus 

Márta 

Az EFOP-

3.1.15-16-

2016-00001 

„A tanulói 

lemorzsolódás

sal 

veszélyeztetett 

intézmények 

támogatása”  

2017.05.08. 2017.01.

02-

2020.09.

30. 

 A képzettségi szint növelésének 

ösztönzése,az egyéni szükségletekre 

reagáló intézményrendszer létrehozá-

sa, a szegregációmentes, rugalmas 

továbbhaladást biztosító iskolaszerk. 

és intézményi kínálat megerősítése. 

tagint.vezető, 

bevont 

pedagógusok 

EFOP-3.3.2-

16-2016-

00177 „ A 

köznevelés 

eredményessé

gének 

növelése 

Okányban és 

környékén” 

2016.12.06. 2018.03.

01-

2019.08.

31. 

5 év A helyi igényekre , lehetőségekre 

reflektálva új formalizált 

kisközösségek létrehozása. A 

felelősségvállalás erősítése, a 

generációk közötti együttműködés és 

kapcsolat javítása. Az önkéntességre 

való hajlandóság növelése. 

tagintézmény-

vezető, 

bevont 

pedagógusok 

EFOP-3.3.2-

16-2016-

2016.12.06. 2018.03.

01-

5 év A helyi igényekre , lehetőségekre 

reflektálva új formalizált 

tagintézmény-

vezető, bevont 
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00132 „ 

Kulturális 

nevelés 

tanórán kívüli 

programokkal 

a köznevelés 

eredményessé

géért Gyulán, 

Kétegyházán 

és 

Nagyszénáson 

2019.08.

31. 

kisközösségek létrehozása. A 

felelősségvállalás erősítése, a 

generációk közötti együttműködés és 

kapcsolat javítása. Az önkéntességre 

való hajlandóság növelése. 

pedagógusok 

EFOP-3.2.5-

17-2017-

00029 

„Pályaorientác

ió, kiemelten 

az MTMI 

készségek és 

kompetenciák 

fejlesztése a 

köznevelés 

rendszerében. 

Pályaorientáci

ó kiemelten az 

MTMI 

készségek és 

kompetenciák 

a Gyulai 

Tankerületben. 

2017.10.24. 2017.11.

01-

2019.11.

30. 

nincs A fő cél a pályaorientáció 

megerősítése a köznevelési 

intézményrendszerben, különös 

tekintettel a matematikai, 

természettudományos, informatikai 

és műszaki pályák választásának 

népszerűsítésére és ahhoz 

kapcsolódó kompetenciák 

fejlesztésére. 

tagint.vezető, 

bevont 

pedagógusok 

EFOP-3.3.7-

17-2017-

00011 

„Informális és 

nem formális 

tanulási 

lehetőségek 

kialakítása a 

Gyulai 

Tankerületben. 

 2017.11.

01-

2019.11.

30. 

 Az informális tanulási lehetőségek 

kialakításán keresztül a neveléshez 

és képzéshez való hozzáférés 

biztosítása, a köznevelés 

eredményességének és 

hatékonyságának növelése . A 

problémamegoldó gondolkodás, a 

vállalkozói és a kreatív készségek 

fejlesztése. 

Bevont 

pedagógusok. 

 

 

MELLÉKLETEK: 

 

1.melléklet: A 2019/2020tanévben indított szakkörök 

2. melléklet: Az intézmény belső ellenőrzési terve  

3. melléklet:  

- Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény Alsós 

munkaközösség munkaterve 
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tanév 
- Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény 

Nevelési munkaközösség munkaterve 

-  Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény Iskolai 

könyvtár munkaterve 

- Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény   

Diákönkormányzat munkaterve 

4. melléklet: A Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola 

Tagintézmény esemény naptára 2019/2020.tanév 

5.   melléklet: Tantárgyfelosztás 

6. melléklet: A Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola 

Tagintézmény 2019/2020 munkatervének költségterve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet: Szakkörök 
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Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézménye 
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tanév 
  1. 

évf. 

2. 

évf. 

3. 

évf. 

4. 

évf. 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Pedagógus 

Szorobán 

szakkör 

  X X     Árgyelán Lászlóné 

Szorobán 

szakkör 

X X   X X X X Pálinkás Anikó 

Közlekedési 

szakkör 

  X X     Árgyelán Lászlóné 

Ügyességi 

spotjáték 

szakkör 

X X X X     Dobay Brigitta 

Informatika 

szakkör 

   X X X X X Püspöki Péter 

Kis nyelvész 

szakkör 

  X X     Wittmann-né Katona 

Krisztina 

Énekkar X X X X X X X X Toperczer Annamária 

Felvételi 

előkészítő-

magyar 

       X Toperczer Annamária 

Felvételi 

előkészítő 

matematika 

       X Ludányiné Perényi 
Márat 

Felsős angol 

szakkör 

    X X X X Csányi Andrea 

Tömegsport     X X X X Szentléleki Béla 
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tanév 

2. melléklet: Az intézmény belső ellenőrzési terve 

Belső ellenőrzési terv  
Az ellenőrzés 

területe 

Az ellenőrzés ideje 

Az ellenőrzést végző 

 VIII. IX. X. XI. X

II

. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Tantárgyfelosztás tag.v.             

Tanmenet  tag.v.            

Éves Munkaterv  ig.            

Munkatervek  tag.v.            

Órarend  tag.v.    tag.v.        

Egyéni fejlesztési 

terv 

 mkv.         mkv.   

Munkaközösségek       

tag.v. 

     

tag.h. 

  

Szakmai munka1  mkv. (Munkaközösségek munkatervei alapján) 

Szülői 

értekezletek, 

fogadóórák rendje 

 tag.v.  tag.v.   tag.v.   tag.v.    

Tanári ügyelet   tag.v. 

Tankönyvrendelés  tag.v.         tag.v.   

Házirend 

betartatása 

 

     of.mkv. 

/alsós, 

nevelés

    of.mk

v. 

/alsós, 

  

                                                             
1 Értékelési szempontjainak összeállításakor az intézmény figyelembe vette a SZMSZ-t, a pedagógus pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területeit, az 

önértékeléshez kapcsolódó óralátogatás megfigyelési szempontjait 
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2019/20-as 

tanév 

i nevel

ési 

Technikai 

dolgozók 

munkafegyelme 

 

 tag.v. 

 

NOKS dolgozók 

munkafegyelme 

 

 tag.v. 

Tantermi 

dekoráció 

 alsós, 

nevelési 

mkv. 

  alsós, 

nevelé

si 

mkv. 

  alsós, 

nevel

ési 

mkv. 

  alsós, 

nevel

ési 

mkv. 

  

Leltár, selejtezés tag.v.          tag.v.  tag.v. 
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tanév 

A szakmai munka ellenőrzésének szempontjai: 

Óralátogatás értékelése  

A pedagógus neve: 

Műveltségi terület: 

Tantárgy: 

Osztály: 

Az óra témája: 

Időpont: 

Szempont Kiemelkedő 

3 pont 

Megfelelő 

2 pont 

Kevéssé 

megfelelő 

1 pont 

Nem megfelelő 

0 pont 

1. Előzetes felkészülés – 

felkészítés 

    

2. A tanóra egyértelmű 

célkitűzése 

    

3. Az óra motiváltsága     

4. Feladatok kiválasztása     

5. Differenciálás. 

tanulásszervezés 

    

6. Munkáltatás     

7. Tantárgyi koncentráció, 

integráció. az anyag, 

tantárgy függvényében 

    

8. Szemléltetés (IKT, AV 

eszközök) 

    

9. Időbeosztás arányai     

10. A tanár 

megnyilatkozása – 

kérdéskultúrája, 

kommunikáció, hangnem 

    

11. Táblakép, vázlat, 

tanulói taneszközök 

rendszeres használata 

    

12. A pedagógus 

rendszerező képessége 

    

13. A célkitűzés 

megvalósítása, az óra 

eredményessége 

    

14. A tanulók fegyelme     

15. Az óra hangulata     

 

Megjegyzés: 

______________________________    ______________________________              

látogatott pedagógus       vezető 

Gyula, ______________________ 
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Dokumentumelemzés 

A pedagógus neve: 

Óraterv és foglalkozások tervezése    

 Igen Nem Megjegyzés 

A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek a szaktárgyhoz 

kapcsolódó korszerű szaktudományos ismereteknek. 

   

Megjelennek a tervezésben a tantárgyi belső és külső 

kapcsolódási pontok. 

   

A feladatok, célkitűzések teljesülését segítik a tervezett 

módszerek, tanulásszervezési eljárások. 

   

A célkitűzés támogatja a megszerzett tudás alkalmazását.    

Az órák/foglalkozások tervezésénél érvényesül a cél – anyag - 

eszköz koherenciája. 

   

Az órák/foglalkozások tervezésében megjelennek az egyéni 

tanulói igények. 

   

Az óraterv támogatja a tanulói együttműködést, szociális 

tanulást. 

   

Az óratervben megjelennek a közösségfejlesztés, 

személyiségfejlesztés feladatai. 

   

A célkitűzéseknek megfelelnek a tervezett értékelési eszközök.    

Az óratervbe épít alternatív módszertani és/vagy tartalmi 

megoldásokat. 

   

Napló    

 Igen Nem  Megjegyzés 

A beírt érdemjegyek száma követi a pedagógiai program 

értékelési elveit. 

   

A napló szerinti haladás követi a tanmenet éves tervezését.    

A napló adminisztrációja fegyelmezett.    

Tanulói füzetek    

 Igen Nem Megjegyzés 

Követhető a tanulók munkájából a tananyagban való haladás.    

Követhető a tanulói egyéni munka (órai vagy otthoni) hibáinak 

javítása. 

   

Nyomon követhető a tanulói füzetekben a szakszerű 

fogalomhasználat. 

   

A tanulói produktumokban megjelennek más tárgyak 

kapcsolódó elemei is. 

   

Nyomon követhető az egyéni igényeknek megfelelő pedagógiai 

munka, személyre szóló differenciálás a tanulói füzetekben. 

   

 

 

______________________________    ______________________________

    látogatott pedagógus               vezető 

Gyula, ______________________ 
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tanév 

 

 

LEGITMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A munkatervet a Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola 

Tagintézmény Szülői munkaközössége véleményezte és elfogadta.  

 

Gyula, 2019. augusztus 29.     

 

                                                          ……………………………………….. 

                                                                  SZMK elnök  

 

 

A munkatervet a Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola 

Tagintézmény Diákönkormányzata véleményezte és elfogadta.  

 

Gyula, 2019. augusztus 29. 

 

                                                       ………………………………………….. 

                                                                 DÖK-vezető Bay 

 

                                                                                   ………………………………………….. 

                                                      DÖK-képviselő Bay 

 

A munkatervet a Gyulai Dürer Albert Általános Iskola és a Bay Zoltán Általános Iskola 

Tagintézmény Intézményi Tanácsa véleményezte és elfogadta.  

 

Gyula, 2019. augusztus 29. 

 

…………………………………………  

                                                                                              Intézményi Tanács elnök 
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A munkatervet a Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola 

Tagintézmény nevelőtestülete véleményezte és elfogadta. 

 

Gyula, 2019. augusztus 29. 

………………………………………  

Csontosné László Anikó 

mb.intézményvezető 

 

A munkatervet a Gyulai Tankerületi Központjának igazgatója jóváhagyta. 

 

Gyula, 2019. augusztus 29. 

 

       

……………………………………..  

       Teleki-Szávai Krisztina 

           tankerületi igazgató 

 


