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I.

HELYZETELEMZÉS

Intézményünk átfogja Nagyatád és Ötvöskónyi települések 6 – 14 éves, illetve Háromfa és
Tarany települések 10-14 éves gyermekeinek intézményes nevelését, oktatását. Ebből
adódóan nevelési – oktatási rendszerünk kidolgozásának alapját a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott értékek, elvek, célok, kiemelt fejlesztési feladatok, valamint partnereink
elvárása, igénye és hagyományaink jelentik.
Tanulólétszámunk 513 fő, amelynek több mint 40 % bejáró. Ez a tény alapvetően
meghatározza az iskolai élet mindennapjait akár a szakmai munka, akár a tanulásszervezés
terén, hiszen tekintettel kell lennünk a heterogén tanulói állományra.
A tantestület létszáma 64 fő, ebből 10 fő a zenei- és néptánc tagozaton dolgozik. Szakos
ellátottságunk 100 %-os. A dolgozói névsor a munkaterv végén található.
Az iskola épülete 2011-ben esett át teljes felújításon, így összességében a tárgyi feltételek
jónak mondhatók, bár apróbb javításokra már szüksége lenne.
Tantestületünk minden esetben igyekszik megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyeket a
változó világ, az ebből adódó törvényi feladatok és az iskolahasználók igényeiből
származó elvárások támasztanak az intézménnyel szemben.
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A TANÉV RENDJE

II.

Szorgalmi időszak
-

első tanítási napja:
utolsó tanítási napja:
tanítási napok száma:
az I. félév időtartama:
a II. félév időtartama:
a félévi értesítések határideje:

2017. szeptember 1. (péntek)
2018. június 15. (péntek)
száznyolcvan nap
2017.09.01. – 2018.01.26.
2018.01.29. – 2018.06.15.
2018. február 2.

Tanítási szünetek
őszi szünet
szünet utáni első tanítási nap
téli szünet
szünet utáni első tanítási nap
tavaszi szünet
szünet utáni első tanítási nap

2017. okt.30. – nov.3.
november 6.
2017. dec.27. – 2018. jan.02.
január 3., szerda
2018. márc.29. – 2018. ápr. 3.
április 4.

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása
A hatályos rendelkezések alapján a szorgalmi időszak alatt hat munkanapot tanítás nélküli
munkanapként használhat fel a nevelőtestület. Ezek a következők:
-

őszi nevelőtestületi értekezlet
2017. október-november
félévi nevelőtestületi értekezlet
2018. január-február
tavaszi szakmai nap
2017. április - május
DÖK-nap
2017. május
rendkívüli esemény, aktuális potbléma esetén felhasználható 2 nap

A tanév ünnepei, eseményei
-

tanévnyitó
Aradi vértanúk napja
Bácsainé Kiniarz Judit
Október 23-i megemlékezés
Petrovics Szilvia
Mikulás
DÖK
Karácsony
4. évfolyam
Farsang
DÖK
Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól (febr. 25.)
Március 15-i megemlékezés
Fowler Ibolya
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (ápr.16.)
Bárdos-napok
Boros Bálint, Petrovics Szilvia, Bárdosiné
Vass Kata, Molnárné Varga Ilidkó
Gyermeknap
DÖK
Nemzeti Összetartozás Napja (jún.4.)
Ballagás, tanévzáró
Iváncsics Gyula, (8.évfolyamos
osztályfőnökök)

Szülői értekezletek, nyílt nap, fogadó óra
A nevelőtestület döntése értelmében az idei tanévben 2 szülői értekezletre kerül sor. Ezek
tervezett időpontja a következő:
a.
b.

tanév eleji:
félévi:

2017.szeptember
2018.február második hete

Hagyományainkhoz híven az ebben a tanévben is lehetőséget biztosítunk a
gondviselőknek, hogy a napi munka közben figyelhessék meg gyermekeiket és a
nevelőket. A nyílt tanítási napokra 2017. november 14-én és 15-én kerül sor. A fogadó
órákra a következő időpontokban kerül sor:
- október 24., kedd
- március 26., hétfő
- május 14., hétfő
Mérések
-

Első évfolyamos tanulók felmérése alapkészségek fejlesztése céljából (DIFER)
- felmérési határidő:
2017.október 13.
országos kompetencia-mérés a 6. és 8. évfolyamokon
- 2018. május 23.
tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése (NETFIT – 5-8.évfolyam)
- 2018. január 9. – április 27.
nyelvi felmérés ( 6.és 8. évfolyam; angol és német )
- 2018. május 16.

A tanév kiemelt célja és feladatai:
-

az intézményi önértékelési rendszer működtetése – 15 fő önellenőrzése
az intézményi önértékelés lebonyolítás
intézményi szintű tanfelügyelet megvalósítása
a digitális napló alkalmazása, párhuzamosan a papír alapúval
felkészülés a szakmai ellenőrzésekre, minősítésekre
témahetek lebonyolítása – pénz7, digitális témahét, fenntarthatósági hét
pályázatfigyelés
a külső kapcsolatrendszer (partnerek, önkormányzat) működtetése
pedagógiai célok:
o munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk az oktatás hatékonyságára,
eredményességére. Továbbra is fontos feladatnak tekintjük a tanulók
kulcskompetenciáinak fejlesztését.
o A napközi eredményességének javítása
o a tehetséggondozás, a lemaradó tanulók felzárkóztatása kiemelt területe kell,
hogy legyen az oktatásnak.
o felső tagozaton különösen fontosnak tartjuk a tanuláshoz való pozitív
hozzáállás kialakítását, a fegyelmi helyzet javítását. Szorgalmazzuk az iskolai,
területi, országos versenyeken való részvételt, eredményes szereplést.

o a tanulóink magatartásának, tanulmányi munkájának folyamatosan
figyelemmel kísérése
o a szülők rendszeres tájékoztatása az iskolában folyó munkáról, gyermekük
teljesítményéről, fejlődéséről.
o kiemelt feladat az 1. és 5. osztályosok szokásrendjének kialakítása, az átmenet
könnyítése.
o a végzős osztályok pályaválasztásának segítése
o IKT-val támogatott tanítási órák szervezése
o az együttműködési kapcsolat folytatása a helyi roma kisebbségi
önkormányzattal; közös programok szervezése (pl. Énkép – hátrányos helyzetű
fiatalok kitörési lehetőségei)
o különösen nagy figyelmet kell fordítani az alapkészségek elsajátítására, a
logikus gondolkodás, az értő olvasás, az íráskép fejlesztésére, az átmenet
megkönnyítése az óvodából az iskolába (közös programok; óvónők,
óvodások látogatása az iskolában; tanítók látogatása az óvodában).
Versenyek, rendezvények:

Alsó tagozat: (iskola rendezésében)
Mesemondó verseny
Versmondó verseny
Népdaléneklési verseny
Szépolvasási verseny
Szépíró verseny
Bólyai csapatverseny
Zrínyi Ilona matematika verseny
Alapműveleti matematika verseny
Kenguru matematika verseny
Felső tagozat:
Matematika:
Bólyai csapatverseny
Gál Ilona verseny
Varga Tamás matematika verseny
Levelezős matematika verseny
Zrínyi Ilona matematika verseny
Kenguru matematika verseny
Alapműveleti matematika verseny
Kémia:
Hevesy
György
Országos
Kémiaverseny
Curie Természettudományi verseny
Biológia:
Természettudományi csapatverseny
Elsősegélynyújtó csapatverseny
Földrajz:

Hebe levelezős verseny
Történelem:
Kistérségi csapatverseny
Honismereti internetes csapatverseny
Kálti Márk tesztverseny
Magyar
(iskolai
és
felmenő
rendszerű is)
Magyar nyelv és irodalom verseny
Szövegértő verseny
Versmondó verseny
Kazinczy szépolvasási verseny
Simonyi helyesírási verseny
József Attila versmondó verseny
Roma költők versmondó verseny
Német:
Hebe levelezős verseny

Ének:
3 város kórustalálkozója (Barcs,
Nagyatád,
Csurgó
rendezésében,
évente változó helyszín)

Angol:
Hebe levelezős verseny
Titok levelezős verseny

SPORTVERSENYEK
FELMENŐ RENDSZERŰ DIÁKOLIMPIAI VERSENYEK
(támogatott sportágak – tanulmányi versenyek, szakszövetségi versenyek)
ATLÉTIKA
II. KORCSOPORT HÁROMPRÓBA BAJNOKSÁG
- városi és körzeti döntő Nagyatád
- megyei döntő Kaposvár
- országos döntő
III. KORCSOPORT NÉGYPRÓBA BAJNOKSÁG
- városi és körzeti döntő Nagyatád
- megyei döntő Kaposvár
- országos döntő
IV. KORCSOPORT ÖTPRÓBA BAJNOKSÁG
- városi és körzeti döntő Nagyatád
- megyei döntő Kaposvár
- országos döntő
MEZEI FUTÁS – II., III., IV KORCSOPORT
- városi és körzeti döntő Nagyatád
- megyei döntő Kaposvár, megyei versenyeket 2018. április 06-ig
kell lebonyolítani.
- országos döntő
JÁTÉKOS SPORTVERSENY – I-II. KORCSOPORT
KÉZILABDA - „A” kategória
III. KORCSOPORT
- körzeti döntő
- megyei elődöntő (abban az esetben, ha sok nevezés van)
- megyei döntő
- országos selejtező (a megyei döntő 2. helyezett csapatának – győzelem esetén kerül az
elődöntői táblára)
- országos elődöntő (a megyei döntő 1. helyezett csapatának – győzelem esetén kerül az
országos döntő mezőnyébe)
- országos döntő 2018. május 31. – június 03., Kecskemét.

IV. KORCSOPORT
- körzeti döntő
- megyei elődöntő (abban az esetben, ha sok nevezés van)
- megyei döntő
- országos selejtező (a megyei döntő 2. helyezett csapatának – győzelem esetén kerül az
elődöntői táblára)
- országos elődöntő (a megyei döntő 1. helyezett csapatának – győzelem esetén kerül az
országos döntő mezőnyébe)
- országos döntő 2018. június 07-10., Nyíregyháza.

LABDARÚGÁS
I. KORCSOPORT FIÚ
- városi és körzeti döntő
- megyei döntő (megyei döntő 1. helyezett csapata az OD résztvevője).
- országos döntő 2018. május 11-13., Békéscsaba.
II. KORCSOPORT FIÚ
- városi és körzeti döntő
- megyei döntő (megyei döntő 1. helyezett csapata az OD résztvevője)
- országos döntő 2018. május 11-13., Békéscsaba.
III. KORCSOPORT FIÚ
- városi és körzeti döntő
- megyei döntő (megyei döntő 1. helyezett csapata az OD résztvevője)
- országos döntő 2018. május 31 - június 03., Kecskemét
IV. KORCSOPORT FIÚ KISPÁLYÁS
- városi és körzeti döntő
- megyei döntő (megyei döntő 1. helyezett csapata az OD résztvevője)
- országos döntő 2018. június 07-10., Nyíregyháza
III-IV. KORCSOPORT LEÁNY
- megyei elődöntő
- megyei döntő (megyei döntő 1. helyezett csapata az OD résztvevője)
- országos döntő 2018. június 07-10., Nyíregyháza
TEREMLABDARÚGÁS I. KORCSOPORT
- városi és körzeti döntő
- megyei döntő
TEREMLABDARÚGÁS II. KORCSOPORT
- városi és körzeti döntő
- megyei döntő
TEREMLABDARÚGÁS III. KORCSOPORT
- városi és körzeti döntő
- megyei döntő

TEREMLABDARÚGÁS – FUTSAL IV. KORCSOPORT
- városi és körzeti döntő
- megyei döntő (megyei döntő 1. helyezett csapata az OD résztvevője)
- országos döntő 2018. február 02-04., Békéscsaba.
ÚSZÁS „A és B” KATEGÓRIA
I., II., III., IV KORCSOPORT
- körzeti és városi döntő Nagyatád
- megyei döntő (megyei döntő 1. helyezett váltója és egyéni versenyzője az OD
résztvevője)
- országos döntő I-II. kcs. 2018. március 25., Hódmezővásárhely.
III. és IV. korcsoport „A” és „B” kategória: 2018. március 24.,
Hódmezővásárhely.
SZAKSZÖVETSÉGI VERSENYEK
JUDO-CSELGÁNCS
II., III., IV. KORCSOPORT
- országos döntő
KÖTÉLUGRÁS
I., II., III., IV. KORCSOPORT
- megyei döntő
- országos döntő
RITMIKUS GIMNASZTIKA
- megyei döntő
- országos döntő
DUATLON, TRIATLON, AQUATLON
- megyei döntő
- országos döntő

A tanév eseményei:
Időpont
Augusztus

Szeptember

Október

Feladatok
Osztályozó
és
javító
vizsgákra
felkészítés, lebonyolítás.
Alakuló értekezlet, javítóvizsga és
osztályozó vizsga
Tantermek dekorálása
Órarend készítése
Tanévnyitó ünnepély.
Tűz és balesetvédelmi tájékoztató.
Osztálytermek dekorálása, hangulatossá
tétele.
Tanévkezdéssel kapcsolatos feladatok
megbeszélése
(ügyelet,
sorakozó,
szokásrend).
Adminisztrációs feladatok:
 Napló, csoportnapló,
szakköri naplók
megnyitása és vezetése
 Anyakönyv megnyitása 5.
osztályban, más
évfolyamokon a
változások bejegyzése
 Statisztikák elkészítése
 Tanmenetek elkészítése
Szülői értekezlet megtartása.
Szakkörök,
felzárkóztató,
fejlesztő
foglalkozások szervezése.
Tanulmányi versenyek szervezése.
Színházbérlet szervezése.
Tanmenetek leadása
Őszi túra- DÖK szervezésében.
Átmenet az alsó és felső tagozat közöttbeszélgetés a volt osztályfőnökökkel.

Felelősök
nevelők

Osztályfőnökök

Munkaközösség vezető
Osztályfőnökök, nevelők

1.
és
5.
osztályfőnökök

osztályos

Osztályfőnökök

Munkaközösség vezető

Tanévkezdés tapasztalatai, problémák nevelők
megbeszélése, változtatások lehetősége.
Pályaválasztási szülői értekezlet.
Boros Bálint ig h.
8. osztályos osztályfőnökök
Ünnepi megemlékezések:
Zenei világnap
Október 6.
Október 23.
Statisztikák elkészítése
Osztályfőnökök
Ellenőrző – napló egyeztetése
Fogadóóra
DIFER mérés előkészítése:
1. o. tanítói
- jelzés: okt.13.
Ellenőrzők, napló átnézése

November

December

Január

Február

Március

Április

Szorgalom – magatartás értékelése.
Fegyelmi helyzet értékelése – változtatás
lehetősége.
Pályaválasztással kapcsolatos feladatok.
Nyílt tanítási napok megszervezése.
Kompetenciamérésben
résztvevő
osztályok tanulóinak adategyeztetése.

Mikulás műsor és ajándékozás.
Tanterem ünnepi dekorálása.
Kompetenciamérésben
résztvevő
osztályok adatainak feltöltése.
A bukásra álló tanulók szüleinek
tájékoztatása.
Ellenőrző – napló egyeztetése.
Központi felvételire jelentkezés.
Naplók bejegyzéseinek ellenőrzése.
Leltár elkészítése
Karácsonyi ünnep előkészítése.
Karácsonyi műsor.

Munkaközösség vezető
Osztályfőnökök,
felsős
nevelők
8. osztályos osztályfőnökök
Osztályfőnökök, iskolatitkár
Osztályfőnökök,
természetismeret,
biológia
szakos nevelők
DÖK, színjátszó-kör vezető
6.
és
8.
osztályos
osztályfőnökök, informatikát
az érintett nevelők
osztályfőnökök
8. osztályos osztályfőnökök,
informatika szakos nevelők
Osztályfőnökök, nevelők
4. évfolyam nevelői

Félévi osztályozó értekezlet.
Félévi értesítő megírása.
Félévi statisztika elkészítése.
II. félévvel kapcsolatos feladatok
megbeszélése:
ügyelet,
szokásrend
esetleges változtatása.
Központi felvételi vizsga.
Félévi értekezlet
Továbbtanulási
lapok
kitöltése,
továbbítása.
Farsang előkészítése, megtartása.
Ellenőrző – napló egyeztetése.
Félévi szülői értekezlet megtartása.
Szorgalom, magatartás értékelése.
Fogadó óra.
Ünnepi megemlékezés: március 15.
Happy-hét
Pénzügyi témahét
„Bárdos hét” előkészítése.
Tanulmányi kirándulások szervezése.
Szalagavató előkészítése.

Osztályfőnökök

Digitális témahét

Informatikusok

Munkaközösség
felsős nevelők

vezető,

8. osztályos osztályfőnökök,
informatika szakos nevelők
Osztályfőnökök, DÖK
Osztályfőnökök
Munkaközösség vezető
Osztályfőnökök. nevelők
DÖK, felsős nevelők
Munkaközösség vezető
Nevelők
7-8.osztály osztályfőnökei

Május

Táborok szervezése
Tankönyvrendelés.
„Bárdos hét” rendezvényei.

Kulcsár Éva
Osztályfőnökök
Boros Bálint + szervező team

Dalostalálkozó
Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése.
Ballagás előkészítése.

7-8.
osztályos
osztályfőnökök,
magyar
munkaközösség
Nevelők,
DÖK,
szülői
közösség

Gyermeknapi programok.
Osztályfőnökök
Idegen nyelv felmérés.
Tanulmányi kirándulások lebonyolítása.
Kompetenciamérés.
Június

Érintett nevelők

Tanév végi feladatok megbeszélése.
Osztályozó értekezletek.
Munkaközösség vezető
Bizonyítvány, anyakönyv megírása.
Statisztikák elkészítése.
Osztályfőnökök
Ballagás, tanévzáró.
Osztályozó vizsgázók, javító vizsgázók Felsős nevelők
felkészülését segítő csomag összeállítása.
Tanév munkájának értékelése, javaslatok
a következő tanévre.
Osztályterem rendezése.

Belső ellenőrzések
Pedagógiai belső ellenőrzés tervezett területei a tanévben:
-

napközis munka
minősítési eljárásba bekerült kollégák támogató óralátogatása
történelem, informatika és fizika a felső tagozat vonatkozásában
a második évfolyam pedagógusai

Az óralátogatásokon az iskola vezetőségéből két fő, illetve a munkaközösség vezetője
vesz részt. A látogatások során kért dokumentumok a következők: az adott tantárgy
tanmenete vagy az adott időszak tematikus terve, a látogatott óra óravázlata (minősítési
eljárás során használt forma).
Az óra látogatása után három napon belül értékelő megbeszélésre kerül sor, amelyről
feljegyzés készül.
A tervezett látogatások október hónaptól kezdődnek. A részletes havi terv a szokásos
módon kerül kifüggesztésre, amely tartalmazza a látogatás időpontját, a látogatók nevét.

Tanügy-igazgatási belső ellenőrzés:
Kiterjed az intézményben használt tanügy-igazgatási dokumentumok teljes körére. Ezen
dokumentumok pontos, naprakész vezetése az osztályfőnökök és a szaktanárok együttes
felelőssége.
-

-

törzslapok: megnyitás, illetve adatfrissítés határideje – október 1.
ellenőrzi: igazgató, általános helyettes
naplók:
o megnyitás – szeptember 15.
o Hiányzás, változások követése – a tárgyhó utolsó munkanapja
o naplóvezetés
ellenőrzi: igazgató, általános helyettes
statisztikai adatok – határidők szerint
ellenőrzi: igazgató, általános helyettes

Dolgozói névsor:
Ángyán Tibor
Bácsainé Kiniarz Judit
Balazsin Tamásné
Bálizsné Czipóth Anita
Balla Andor
Balláné Fellegi Anikó
Bárdosiné Vass Katalin
Bódiné Szigedi Hajnalka
Bognárné Nagy Erika
Bojtor Attiláné
Boros Bálint
Borsos Erika
Csendesné Boda Ágota
Fatáné Filó Veronika
Fiedler Mária
Fillipovics-Gál Brigitta
Fiumei Éva
Fowler Ibolya
Fülöpné Varga Andrea
Gáspár Gyöngyi
Gresa Lívia
Gurbács Zoltánné
Horváth Attiláné
Horváth Rudolfné
Huszárné Fülöp Márta
Iváncsics Gyula
Kovácsné Torják Teodóra

Krénusza Brigitta
Kulcsár Éva
Leszné Horváth Márta
Madarász Jánosné
Marsal Mária
Molnárné Varga Ildikó
Nagy-Berkes Judit
Noé Valéria
Novákné Szelid Izabella
Orbán László
Péntek Mónika
Petrovics Szilvia
Puticsné Tornai Csilla
Román Ildikó
Svégel Beáta
Szabó Miklósné
Szakály Gyula
Szamek Márta
Szilágyiné Dorcsi Gabriella
Szőcsényiné Horváth Edit
Tánczos Petra
Tóthné Boda Eszter
Turi László
Turiné Emecz Erika
Varga Judit
Vojkovicsné Gyócsi Katalin

Ágh Lászlóné Horváth
Petronella
Birkás Csaba
Csányi Csilla
Horváth Endre
Lescsisin Mariann
Ritecz Réka
Sárközi Ferenc
Simonics Judit
Vargáné Fekete Ilona

