
1 

 

 

 

 

Apagyi Zrínyi Ilona  

Általános Iskola 

2016/2017. évi 

MUNKATERVE 

 

 

Apagy, 2016. 08. 31. 

 

Benga András 
                                                Igazgató 

 
 



2 

 

 

 

A   munkaterv  összeállításánál  következő dokumentumokat vettük alapul: 

 

- A köznevelési Törvényt. 

- Az EMMI 12/2016. VI. 27. rendeletét a tanév rendjéről. 

- Az iskola pedagógiai programját. 

- A munkaközösségek és más szervezetek dokumentumaira és programjaira. 

 

 

A munkaterv felépítése: 

 

I. Helyzetelemzés 

II. 2016/2017-es tanév fő feladatai 

III. Rendezvények, ünnepségek ütemezése 

IV. A munkaközösségek, DÖK munkatervei, programjai 

 

 

I. Helyzetelemzés 

 

Tárgyi feltételek:  
 

 

Tárgyi feltételeink az előző tanévhez képest jelentősen nem változtak. A fenntartó és 

a működtető csak olyan munkálatok elvégzését engedélyezte volna, ami lehetetlenné 

tenné a tanév indítását. Kaptunk forrást a nagytakarításra 50.000,- Ft-ot, kisebb 

javításokra (ajtók, zárak, stb.) 40.000,-Ft -ot. A kötelezően előírt eszközök 

karbantartására (gázkazán, tűzjelző rendszer, tűzoltó készülékek, lift, érintésvédelmi 

felülvizsgálat) sor került és reméljük évközben sem fognak problémát okozni. 

Amire nem kaptunk engedélyt, azt az önkormányzat segítségével oldottuk meg. Az 

önkormányzat annak ellenére, hogy nem működtető a tornateremben a rendkívül 

rossz ablakokat kicseréltette műanyag nyílászárókra, mintegy kettő millió forint 

értékben. Reméljük, hogy sokkal komfortosabb lesz a tornaterem, s kevesebb 

energiát fogunk elpazarolni. Köszönjük a segítséget! 
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Egyéb tárgyi eszközeink maradnak az előző tanév szintjén. Ígéretünk volt 10 db 

osztálytermi szekrényre, amelyek az utolsó napon augusztus 31-én meg is érkeztek. 

IKT eszközeink is folyamatosan avulnak, az öt aktív táblából már kettőnek a 

projektora meghibásodott, javításukra még nem kaptunk engedélyt. Számítógép 

parkunk egy TIOP-os pályázatnak köszönhetően megújult 26 asztali gép, 13 monitor 

és 1 szerver érkezett. A Digitális Nemzetfejlesztési Program, melybe iskolánk is 

bekerült a kezdeti lendület után (2015 vége) megállt, így nem érkeztek meg a 

beígért eszközök és nem működik a gyors és szélessávú internetünk sem.  

Augusztus 30-án aztán az Antenna Hungária emberei beüzemelték a szélessávú 

internek elérési lehetőséget. Az oktatásirányítás részéről biztosnak tűnik, hogy a 

digitalizációnak nagy hangsúlyt adnak az oktatásban, tehát a további fejlesztések 

elkerülhetetlenek.  

A napi működéshez nélkülözhetetlen nyomtatókhoz patronokat és papírt már kaptunk 

a tankerülettől. Bízunk benne, hogy az átszervezett tankerületek olyan költségvetést 

tudnak biztosítani majd, hogy sokkal nagyobb mozgásterünk lesz a tárgyi feltételek 

javításán. Gondolok itt pld. a belsőterek festésére, lambériák, ajtók javítására. 

Minden gondunk, problémánk ellenére arra törekedtünk, hogy tanulóinkat 

szeptember elsején kellemes környezet várja. Már június végével megkezdődött a 

belső terek, tantermek díszítése, ami most augusztusban fejeződött be. Remélem, 

elnyeri majd a gyerekek és szüleik tetszését is. Köszönöm mindenki munkáját! 

Fontos feladata minden itt dolgozónak, hogy fordítsunk kiemelt figyelmet az épület, a 

berendezési tárgyak állagának megóvására. Amennyiben valami elromlik, vagy 

megrongálódik, kérjük azonnal jelezni, az esetleges felelősöket is megnevezni. Az 

okozott kárt igyekszünk megtéríttetni.  
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Személyi feltételek 

 

Nevelőtestületünk összetétele a 2016/2017-es tanévben is változik, s csak 

szeptember 1-el lesz meg a 13 fős státusz. Tudtuk, hogy Szathmári Tibor kollegánk 

nyugdíjba vonul s helyette matematika, informatika, technika szakos pedagógusra 

lesz szükség. Júliusban pályázat kiírására került sor. Három pályázat érkezett, de 

csak kétszakosak. A döntés előtt az új igazgatónő egyeztetésre hívott, ahol közölte, 

hogy a nyugdíjas álláshelyek zárolása nincs feloldva, s egyáltalán ki engedélyezte 

pályázat kiírását. Végül a három pályázó közül Kozma Anikó mellett döntöttünk, de 

csak a felmentési idő lejártáig, tehát 2017. január 10-ig kap határozott idejű 

kinevezést. A következő probléma augusztusban jelentkezett, amikor megtudtuk, 

hogy Palkó Rita kolléganőnk is távozni fog. Az ő álláshelye betölthető, de már nagyon 

rövid idő áll rendelkezésre. Szerencsére egy régi-új kollegával Babály Krisztiánnal 

tudjuk pótolni a rajz és az informatika tantárgyak szakos ellátását. Mindkét kollega 

érezze jól magát tantestületünkbe, illeszkedjenek be, segítsék az iskolai célok 

megvalósulását. A harmadik problémánk Prampergerné Földi Bernadett távozása. A 

legutóbbi információnk szerint nem tervezi, hogy szeptember 21-e után visszaáll 

dolgozni. A helyettesítésére viszont csak szeptember 21-ig lehetett határozott idejű 

megbízást adni, így rövidesen folytatódik a papírmunka. Negyedik gondunk a 

feladattal terhelt órák (órakedvezmények) bevezetése. Nem a bevezetés a gond, 

hanem a bevezetés körüli problémák. Megint bevezettek valamit, ami elvileg jó, csak 

nincs kellően átgondolva. A mi iskolánk esetében ez heti 21 órát jelent, ami szinte 

egy teljes álláshely, plusz ember hozzá nincs, oldjuk meg kreatívan. Ez a probléma 

érinti az áttanítókat is, akik már csak óraadóként tudnak átjárni iskolánkba, ami 

szintén engedélyhez kötött. Szeptember 1-től visszakaptuk a félállású NOKS-os 

munkakört, így ismét lesz rendszergazda, aki segíti az iskolai munkánkat.  

2016. július 30-tól változott a pedagógusok kötött munkaidejének szabályozása. Ami 

változott, hogy a kötött munkaidő egy része intézményen kívül is teljesíthető. 
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Ennek beosztását az általános szabályok szerint, ha nincs kollektív szerződés akkor 

munkáltatói hatáskör.  

Ilyen feladatok lehetnek például: 

- intézményi dokumentumok készítése, vezetése 

- önértékelési feladatokban való közreműködés 

- gyermekek tanulók fejlődésének értékelése 

- foglakozások előkészítése. 

 

Változott a munkaidő nyilvántartásának rendje is. A változás lényege, hogy most már 

csak a dolgozók napi, heti munkaidejét kell nyilvántartani. Nálunk tehát a jelenléti 

ívet kell a továbbiakban is vezetni. 

Nem változott a kötött munkaidő továbbra is heti 32 óra.  

Nem változott a neveléssel-oktatással lekötött időkeret sem 22-26 óra. 

Tantárgyfelosztásunk még nincs jóváhagyva, az előzetes heti 264 órát tartalmaz, 

ebből 224 az óratervi és 40 az egyéb foglalkozás (napközis csoport). 

Törekedtünk az egyenletes terhelésre, így most 22-24 között mozog a neveléssel-

oktatással lekötött óraszám.  

Folytatódik az életpálya modell bevezetése, így 2016. szeptember 1-től 3,5 %-os 

béremelés várható. Végre a NOKS illetve a technikai dolgozók is kapnak béremelést 

igaz csak 2017. januárjában 7+3 %-os emelésre lesz emelés differenciáltan. 

A 2016-ban sikeres minősítő eljáráson átjutó kollegákat 2017. januárjában fogjuk 

átsorolni pedagógus I-ből pedagógus II-be. Megszűnik az ideiglenes ped. II. is (1 főt 

érint), valamint az 1958. augusztus 31-e előtt született és ped. I-ben lévő kollegák is 

ped. II-be kerülnek (1 főt érint). 2016-ban három kollega volt jogos jubileumi 

jutalomra kettő 40 éves és egy 30 éves, a kifizetések megtörténtek.  

A NOKS illetve technikai dolgozók kétszer 35.000,-Ft-os egyéb juttatásban 

részesülnek, melynek első üteme megtörtént.  

Évfolyamonként egy tanulócsoportot indítunk viszonylag magas osztálylétszámokkal.  

Egyéb foglalkozások keretében két napközis csoportot, egyéni fejlesztő felzárkóztató 

és tehetséggondozó foglalkozásokat tudunk biztosítani.  

Tanulószobai csoport nem indul.  
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A hetedik és a nyolcadik évfolyamokon lesz csoportbontás matematikából és 

németből. Lezárult az igazgatóhelyettesi pályázat, újabb öt évre Siklódi Lászlóné lesz 

az iskola igazgatóhelyettese. Jó munkát, jó egészséget kívánunk hozzá! 

Az alsós munkaközösséget Bíróné Repelik Edit, a felsőst Kulcsárné Balázsi Erika 

vezeti, valamint ellátja a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat is.  

A diákönkormányzat munkáját Siposné Balogh Anna segíti. 

Nagyon fontos munkatársaink a NOKS-os feladatokat ellátó és a technikai dolgozók 

is. összegezve a tárgyi és személyi feltételekről elhangzottakat, hogy a 2016/2017-es 

tanévben is zavartalan lesz az iskola működése. 

 

 

II. 2016/2017-es tanév fő feladatai 

 

Ebben a tanévben is alapvetően meghatározza az oktató-nevelő munkánkat a 

Köznevelési Törvény, az EMMI rendeletei, pedagógiai programunk, a Nemzeti 

Alaptanterv és azok kerettantervei, valamint az SZMSZ. 

A tanév ismét komoly kihívások elé állítja az intézményeket, hiszen mind törvényi, 

mind tartalmi (tanmenetek, kerettantervek, NAT5) területeken változások vannak 

folyamatban. A változásoknak köszönhetően nő a tanári szabadság. Éljenek vele!  

Előtérbe kerül ismét hangsúlyosan a kompetenciafejlesztés, kiemelten a digitális és 

idegen nyelvi kompetenciaterület. Iskolánkban megvalósítottuk a TÁMOP 3.1.4 című 

projektet, tehát ismerjük és alkalmazzuk azokat a technikákat és módszereket, ami 

nélkülözhetetlen a kompetenciafejlesztéshez.  

A következő kulcsszavakat ajánlják a pedagógusoknak, hogy az új tanévben 

törekedjenek arra, hogy: KEVESEBBET 

           ALAPOSABBAN 

           TÜRELMESEN 

           IGÉNYESEN 

közvetítsék az információkat a tanulók felé. 
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A 2016/2017-es tanévben már mind a nyolc évfolyamon az új NAT óraszámait, 

követelményeit, tankönyveit alkalmazzuk.  

Az elmúlt tanévben megalakult önértékelési csoport ebben a tanévben is folytassa 

munkáját.  

Amennyiben folytatódik a Digitális Nemzetfejlesztési Program akkor teljesítenünk kell 

a feltételeket hozzá (továbbképzések). 

A délutáni benntartózkodás idejére igény szerint foglalkozásokat, programokat 

szervezünk.  

 

 

Következzenek azok a feladatok, melyek minden évben előírtak. 

 

A tanulók eltérő ütemű fejlődéséből adódó hátrányok csökkentése érdekében fel kell 

mérni 2016. október 10-ig azon tanulók körét, akiknél az alapkészségek fejlesztésére 

nagyobb hangsúlyt kell fektetni.  A létszámot 2016. október 28-ig jelenteni kell. 

A DIFER vizsgálatokat 2016. december 2-ig kell végezni. 

Fel kell mérni, hogy a következő tanévben 5-6-7. évfolyamokon kik lesznek 

jogosultak az ingyenes tankönyvellátásra. 

Időpont: 2016. november 15-ig. 

 

 

 

Országos mérések, értékelések 

Országos kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamokon a német nyelvet első idegen 

nyelvként tanulók körében 2017. május 17-én lesz. Az eredményeket 2017. június 

15-ig kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak. 

Ugyancsak a 6. és 8. évfolyamokat érinti a szövegértési és matematikai eszköztudás 

fejlődését mérő, valamennyi tanulóra kiterjedő országos mérés, a szakértői 

névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával. 

A mérésre 2017. május 24-én fog sor kerülni. 



8 

 

 

Az előzetes adatokat 2016. november 25-ig kell megküldeni az Oktatási Hivatal 

részére. 

A 2016/2017-os tanévben is országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a 

tanulók fizikai állapotának vizsgálatáról. A mérést 2017. január 9. és április 30. között 

kell megszervezni Az eredményeket ugyancsak 2017. június 1-ig fel kell tölteni a 

NETFIT informatikai rendszerbe. 

 

A méréseknél, értékelésnél fontos tényező a HH-ás illetve a HHH-ás besorolás, kérem 

a gyermek-és ifjúságvédelmi felelősünket, valamint az osztályfőnököket, hogy tiszta 

képünk legyen a besorolásokról. Határidő: 2016. október 15. 

 

Ebben a tanévben 1 pályázat folytatódik az ERASMUS+, ennek kapcsán lesznek 

programok, feladatok mind Apagyon, mind a külföldi iskolákban.  

Felelős a projektvezető Benga Andrásné, de kérem mindenki segítő hozzájárulását is. 

 

Tanulóink egy része magatartási problémákkal küzd és agresszióra is hajlamos. Ezen 

tanulókat mind tanítási órákon, mind az óraközi szünetekben tartsuk fokozott kontroll 

alatt, csökkentve a konfliktusok számát.  

7-8. évfolyamon folytatódik a csoportbontás matematikából és németből. 

A nehezedő feltételek ellenére lehetőség szerint vegyünk részt tanulóinkkal tantárgyi, 

kulturális és sportversenyeken. A konkrét versenyeket kérem, a munkaközösség 

vezetőket vegyék be munkatervükbe. A versenyekre való utaztatásban számíthatunk 

az önkormányzat segítségére. 

 

Jelentősen változik a tanévben a középfokú iskolák szerkezete. Új iskolatípusokkal pl. 

szakgimnáziumokkal kell megismerkedni, változik a szakképzési rendszer, ismertetni 

kell a hiányszakmákat, tehát a nyolcadikos osztályfőnöktől nagyon alapos munkát fog 

igényelni a gyerekek, szülők tájékoztatása, ezért kiemelt feladat a továbbtanulás 

elősegítése, határidőre történő feladatok elvégzése. A továbbtanulás elősegítése 

érdekében legyen szó pályaorientációról, illetve látogassanak el a szakképző 

intézményekbe, pályaválasztási kiállításokra. 
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A Megyei Szakszolgálat részéről az elmúlt tanévben semmilyen szakterületen nem 

kaptunk segítséget. Nagyon hiányoztak a szakemberek, s ígéret van arra, hogy a 

2016/2017-es tanévben megerősítik az utazó gyógypedagógiai szolgálatot, így 

bízhatunk benne, hogy az érintett tanulóink a megfelelő szakembertől segítséget 

fognak kapni. 

 

Évek óta szépen, alkalomhoz illően díszített iskolánk van, s ez biztosan így lesz ebben 

a tanévben is. Köszönjük. 

Az elhangzottak mellett a mindennapi tevékenységünket az iskola 

alapdokumentumainak megfelelően végezzük. 

 

 

III. Feladatok ütemezés 

 

Tanév rendje: 

A szorgalmi idő: 2016. 09. 01. – 2017. 06. 15-ig tart. 

A tényleges tanítási napok száma 182, és öt tanításnélküli munkanap. Az 5 napot a 

nevelőtestület döntése alapján kell felhasználni, melyből 1 nap diákönkormányzati, 1 

nap kirándulás, 3 napot pedig belső továbbképzésre, értekezletekre fogunk 

felhasználni. Az első továbbképzésre, tanításnélküli munkanapra 2016. október 15-én 

fog sor kerülni nevelési értekezlet formájában. 

Az első félév: 2017. 01. 20-ig tart, a szülőket 2017. 01. 27-ig kell értesíteni az 

eredményekről. 

 

 

Tanítási szünetek: 

 

Őszi szünet:  2016. 11. 02. – 11. 04- ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap  

10. 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap pedig 11. 07. (hétfő). 

 

Téli szünet: 2016. 12. 22. - 2017. 01. 02-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2016. 12. 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. 01. 03. (kedd). 



10 

 

 

 

Tavaszi szünet: 2017. 04. 13. – 04. 18.-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap  

04. 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 04. 19. (szerda).  

 

A 2016/2017-es tanévben mind a nyolc évfolyamon az „Új  NAT” szerint folyik az 

oktatás. Ennek megfelelően kell elkészíteni a tanmeneteket, a szükséges korrekciókat 

elvégezni, s ezt követően be kell mutatni igazgatóhelyettesünknek.  

 

A munkaközösség vezetők, a gyermek és ifjúságvédelmi felelős, a diákönkormányzat 

vezető tanulmányozzák a Köznevelési Törvényt és annak módosításait, pedagógiai 

programot és készítsék el saját munkaterveiket. A munkatervben rögzítsék a félévi, 

év végi mérések idejét, tantárgyait, a tanulmányi, kulturális és sportversenyeket, 

amihez be kell szerezni az Intézményi Tanács, SZMK és DÖK támogatását is.   

 

Kiemelten kezeljék egész tanév során a felkészülést a 2017. 05. 24-én sorra kerülő 

kompetenciamérést. Már sok segédanyag áll rendelkezésre, amik szintén javíthatják 

az eredményességet. 

Határidő:  folyamatos 

Felelősök: munkaközösség vezetők, minden nevelő 

 

Összevont és osztályszintű szülői értekezleteket kell tartanunk szeptember végén 

vagy október elején.  Ismertetni kell a tanév fő feladatait, a szülőket érintő 

jogszabályi változásokat, s megbeszélni az aktuális problémákat. 

Határidő:   október 1. 

Felelős:     igazgató, osztályvezetők, osztályfőnökök 

 

Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az épület, a bútorzat és felszerelési 

tárgyak állagára. Minden károkozásról tájékoztatást kell adni, az okozott kárt 

lehetőleg meg kell téríttetni.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: minden nevelő, intézményi dolgozó 
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Tehetséggondozás keretében nevezzük be tanulóinkat tanulmányi, kulturális és 

sportversenyekre is. Ezen tanulók felkészítését a tanév során folyamatosan  

végezzük. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők 

 

Tehetséges gyerekek mellett ne feledkezzünk meg a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulóinkról sem. Fontos szempont az esélyegyenlőség 

megteremtése és a hátránykompenzáció biztosítása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: minden nevelő 

 

Az osztályfőnökök, osztályvezetők tartsanak jó kapcsolatot a szülői házzal. A 

családoknál tapasztalt esetleges problémákat jelezzék felénk, illetve a gyermek-és 

ifjúságvédelmi felelősnek, szükség esetén a gyermekjóléti szolgálathoz írásban 

jelezzük a problémát. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: osztályfőnökök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 

Kiemelten kell kezelnünk a végzős tanulók  továbbtanulását.  Az új lehetőségekről, az 

aktuális teendőkről, határidőkről szülőket folyamatosan tájékoztatni kell. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: igazgató, 8-os osztályfőnök. 

 

 

 

Tantárgyfelosztásunkat a nevelőtestület 2016. augusztus 31-én fogadta el, s várjuk a 

fenntartó jóváhagyását is. 

A munkatervben felsorolt feladatok megvalósításában mindenki tevékeny 

közreműködésére számítok. 
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Elvárásaink a Gyermekszervezettől 

Munkatervükben tervezzék rendezvényeiket, segítsenek az iskolai programok 

lebonyolításában. 

Működtessék a diákügyeletet. 

Ápolják hagyományainkat. 

Határozzák meg annak a tanításnélküli napnak az idejét, programját, amit a tanév 

rendjében biztosítottak számunkra. 

Szervezzenek szabadidős programokat, túrákat, táborokat. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    diákönkormányzat vezető 

 

Értekezletek, megbeszélések rendje 

 

Alakuló értekezlet: 

Időpont: 2016. 08. 22. 

Felelős: igazgató, ig.helyettes 

 

Tanévnyitó értekezlet: 

Időpont: 2016. 08. 31. 

Felelős: igazgató,  ig.helyettes 

 

Félévi osztályozó konferencia 

Időpont: 2017. 01. 20. 

Felelős: igazgató 

 

Év végi osztályozó konferencia: 

Időpont: 2017. 07. 15. 

Felelős: igazgató 

 

Tanévzáró értekezlet:  

Időpont: 2017. 06. 26. 

Felelős:  igazgató 



13 

 

 

 

Ünnepélyek, megemlékezések 

 

Ünnepélyes tanévnyitó: 

Időpont: 2016. 09. 01. 

Felelős: alsós munkaközösség 

 

Aradi vértanuk emléknapja: 

Időpont: 2016. 10. 06. 

Felelős: Benga Andrásné és a 7. oszt. 

 

A Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója: 

Időpont:    2016. 10. 21. 

Felelős: Tolnai Anita 

 

Az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc évfordulója: 

Időpont: 2017. 03. 14. 

Felelős: alsós munkaközösség 

  Siklódi Lászlóné 4. osztály  

 

Nemzeti Összetartozás Napja:  2017. 06. 02. 

Iskolai emléknap: 

Felelős: alsós munkaközösség 

 

Végzősök ballagása: 

Időpont: 2017. 06. 17. 

Felelős: 7-8. –os osztályfőnökök 

 

Tanévzáró ünnepély: 

Időpont: 2017. 06. 20.    

Felelős: igazgató, igh., osztályfőnökök 
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A tanév többi rendezvényét a munkaközösségek és a gyermekszervezet tervei 

tartalmazzák. 

A tanév zárásával most is tervezzük a tanulók jutalomkirándulását az SZMK, illetve az 

Intézményi Tanács anyagi segítségével. 

 

Befejezésül arra kérek mindenkit, hogy segítsen az előttünk álló feladatok 

megvalósításában. Törekedjünk arra, hogy a gyerekek, szülők és a fenntartó is 

elégedett legyen az iskolában folyó munkával. 

 

Ehhez a munkához mindenkinek jó egészséget, türelmet, sok sikert kívánok! 

 

Apagy, 2016. augusztus 31. 

 

       Benga András  

           igazgató 

 

 

 

 


