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I.

Jogszabályi háttér
A 2015/2016-os tanévre vonatkozó munkaterv többek között az alábbi jogszabályi
előírások alapján készült:
- A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény
- A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról
- 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről
- 28/2014. (IX.24.) NGM rendelet a 2015. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendről
- 18/2015. (VI.29.) NGM rendelet a 2016. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendről
- a KPSZTI ide vonatkozó rendelkezései az egyházi iskolák működéséről
- érvényben lévő tantervek
- az iskola Alapító Okirata, Pedagógiai programja, Házirendje, SZMSZ-e

II.

A tanév kiemelt nevelési és oktatási feladatai

1. A tanulók vallásos nevelése, helyi rendszerének és hagyományainak ápolása.
2. A tanulók szilárd és kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez juttatása, heti 2 hittanórán,
iskolai miséken, és az évfolyam miséken.
3. Az egyházi ünnepek méltó megünneplése.
4. A lelki élet erősítése lelki napok megszervezésével. (2 alkalom)
5. A tanulók hazához, ill. szülőföldjükhöz való kötődésének erősítése a néphagyományok
ápolásával, nemzeti ünnepeink méltó megünneplésével, aktív részvételükkel.
6. Kapcsolat erősítése a szülőkkel, családlátogatások, szülői értekezletek, szülői fórumok
szervezése, ill. a szülők bevonása az iskolai és egyházi rendezvényekbe.
7. Versenyeken való részvétel.
8. Folyamatos tájékoztatás az iskola életéről, eredményeiről, pl.: hirdetőtábla, honlap,
stb.
9. Egészség-, és környezetvédelmi programok szervezése.
10. Szabadidő hasznos felhasználása, eltöltése
11. Házirendünk átdolgozása
12. A tanítás folyamatában egyre gyakrabban használjuk a megújult pedagógiai
módszertan eszköztárát. Infokommunikációs eszközök alkalmazásával, ill. témanap,
témahét és projektek szervezésével.
13. Folyamatos mérésekkel felkészülés az év végi kompetenciamérésre.
14. Az iskola és az osztálytermek rendjének erősítése, folyamatos ellenőrzése.
15. Belsőmérési rendszer működtetése: olvasás, szövegértés, elemi számolási készség,
belső kompetenciamérés.
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16. A hiányzások nyomon követése, szükséges intézkedések megtétele.
17. Felkészítés a továbbtanulásra

III.

Pedagógusok megbízása a 2015/2016-os tanévben

Igazgató:

Lovászné Török Magdolna

Igazgatóhelyettes:

Nádudvariné Jáger Judit, Kovács Lászlóné

Munkaközösség vezetők megbízása:
─ alsós munkaközösség: Ézsiásné Róka Mária
─ fejlesztő munkaközösség: Czeglédi Dóra
─ reál munkaközösség: Tóth Sándorné
─ humán munkaközösség: Bakóné Koczka Katalin
─ művészeti munkaközösség: Kocsisné Horti Monika
Osztálytanítók, napközis nevelők megbízása:

1. osztályok: Ézsiásné Róka Mária
Tóthné Takács Ilona
Pálné Pádár Anikó
Napközis nevelők: Vágnerné Gábor Andrea
Sugár Judit
2. osztályok: Jáger Jánosné
Jáger Adrienn
Napközis nevelők: Kriston István
Jáger Imréné
3. osztályok: Penczner Sándorné
Zsadányiné Zombori Tímea – Botkáné Sárközi Ildikó
Fónagyné Vitai Mária – Szász Anita
4. 4. osztályok: Lajkóné Tanczikó Tünde
Fáczán Izabella – Hortiné Tóth Éva
Nemes Anita – Szabó Lászlóné
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Osztályfőnökök megbízása:
5. osztályok: Mészárosné Dobák Ildikó
Polatschekné Rimóczi Melinda
Tóth Sándorné

6. osztályok: Bakóné Koczka Katalin
Vargáné Dobák Tünde
Matécsa László Csaba

7. osztályok: Bugyi István József
Palotainé Jánosi Krisztina
Balogh Zsuzsanna
8. osztályok: Nagy Józsefné
Kocsisné Horti Monika

A Nemzeti Köznevelési törvény 4. § (3.) , valamint a 27. § (2.) bekezdése az egész napos iskola
megszervezését szabályozza. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 19. § (2.) bekezdését figyelembe
véve iskolánk biztosítja a tanulók foglalkoztatását és felügyeletét. Délután egyéb foglalkozásokon,
napközi, illetve tanulószoba keretein belül lehetőség van a gyermekek iskolában való
benntartózkodására és felkészülésére 16, illetve szükség esetén 17.30 óráig.
A Kormány 326/2013.(VIII.30.) Kormány rendeletének 17.§ által meghatározott pedagógus
munkaidejének beosztását figyelembe véve a következő feladatokkal bízzuk meg a pedagógusokat,
szaktanárokat:
Alsó tagozaton:






Felső tagozaton:


osztályszintű felzárkóztatók,
tehetséggondozás
matematika szakkör
tehetségfejlesztő szakkör (magyar,
matematika)
kézműves foglalkozások
egyéni fejlesztések
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szaktárgyi korrepetálások, egyéni
fejlesztések
továbbtanulást segítő felkészítő
foglalkozások (magyar, matematika,)
tehetségfejlesztő szakkör (angol, rajz)
tehetségfejlesztő természettudományos
szakkör (kémia, biológia, földrajz)
ECDL felkészítők
iskolai kórus

IV.

A tanév helyi rendjének meghatározása
A tanév rendjét az érvényben lévő iskolai dokumentumok, illetve jogszabályok,
rendeletek határozzák meg.
A 2015/2016. tanév teendőit a 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet szerint végezzük.
1. Első, utolsó tanítási nap
A tanév 2015. szeptember 1-jén (kedd) kezdődik és 2016. június 15-ig
(szerda) tart.
Tanítási napok száma: 181 nap.

-

Az első félév utolsó tanítási napja: 2016. január 22.
A szülők értesítésének napja: 2016. január 29.

-

A második félév vége: 2016. június 15.

2. Tanítási szünetek:
-

Őszi szünet: 2015. október 26-tól - 2015. október 30-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási
nap 2015. november 2. (hétfő).

-

A téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2016. január 4. (hétfő).

-

A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2016. március 30. (szerda).

3. Mérések, ellenőrzési feladatok
- A 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 9. §
(8)bekezdése szerint a tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből
fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres
megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2015. október 9ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy
a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését
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hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak
látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus
fejlődésvizsgáló rendszer (a továbbiakban: Difer) alkalmazását.
Az igazgatók 2015. október 22-ig jelentik az Oktatási Hivatalnak az érintett
tanulók létszámát.

-

2016. május 25. Szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődésének
mérése a 6. és a 8. évfolyamon.

-

2016. január 6 – 2016. június 1. között a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének vizsgálata az 5-8. évfolyamon. A mérési eredmények
feltöltésének határideje a NETFIT informatikai rendszerbe 2016. június 1.

4. Tanítás nélküli munkanapok
5 nap kerül elosztásra az alábbiak szerint:
-

2 nap lelki nap

-

2 nap diákönkormányzat döntése szerint

-

1 nap osztálykirándulás

5. Munkanap áthelyezések
-

2015. december 12. szombat - munkanap

-

2015. december 24. csütörtök - pihenőnap

-

2016. március 5. szombat - munkanap

-

2016. március 14. hétfő – pihenőnap
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V.

Nevelőtestületi értekezletek rendje
1. Alakuló értekezlet
Időpontja: 2015. augusztus 24.
Témája: Tájékoztatás a fő nevelési irányokról, tervekről, elképzelésekről
Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek
2. Tanévnyitó értekezlet
Időpontja: 2015. augusztus 26.
Témája: Tájékoztatás a nyáron végzett munkákról, az új tanév feladatainak
megbeszélése, munkaterv összeállítása
Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek
3. Félévi osztályozó értekezlet
Időpontja: 2016. január 25.
Témája: A tanulók 2015/2016. I. félévi munkájának értékelése
Felelős: Igazgatóhelyettesesek
4. Félévi nevelési értekezlet
Időpontja: 2016. február 4.
Témája: A 2015/2016. I. félévi pedagógiai munka hatékonyságának elemzése,
értékelése
Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek
5. Osztályozó értekezlet
Időpontja: 2016. június 9.
Témája: A tanulók 2015/2016. tanévi munkájának értékelése
Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek

8

6. Tanévzáró értekezlet
Időpontja: 2016. június 23.
Témája: A 2015/2016. II. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése,
hatékonyságának vizsgálata. Egyéni beszámolók, tájékoztató a mérési eredményekről
Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek, szaktanárok

Nevelőtestületi megbeszélések rendszeresen minden hónapban és szükség szerint a vezető
meghatározása alapján.
Fogadóórák egyénileg meghatározott időpontban.
Kiss Gábor plébános előadása a nevelő testület részére havonta egy alkalommal
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VI.

Rendezvényeink, ünnepeink
Augusztus

25. Veni Sancte- Egyházmegyei Pedagógus Tanévnyitó
29. Veni Sancte – Tanévnyitó szentmise

Szeptember

A Szent Margit-év meghirdetése: 1. forduló (DÖK)
2-3. hét Szülői értekezletek
Felelősök: az osztályfőnökök és a napközis csoportok vezetői
19. Templomok napja
26. Kerékpártúra Hatvanba (DÖK)
30. Tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése, leadása
Felelősök: osztályfőnökök, napközis csoportok vezetői
28-30. A népmese napja: közös program a Városi Könyvtárral (könyvtár)
A népmese napja: mesék gyűjtése, felolvasása. (könyvtár)
Könyvbarátok Klubjának indítása. (könyvtár)
Tökmagavató (DÖK)
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Október

1. Zenei világnap (művészeti iskola, DÖK)
3. Fény Fesztivál (művészeti iskola)
4. 8. évfolyam miséje
6. Megemlékezés az aradi vértanúkról (DÖK-gyűlés, közös megemlékezés)
9. DIFER-ben résztvevők számának felmérése az első évfolyamon
Felelősök: Tóthné Takács Ilona és az osztályfőnökök
9. Első bérletes előadás a művelődési házban (SZOLNOKI SZIMFONIKUSOK)
9-10. Hulladékgyűjtés
10. Jász-Kun Világszemle
Karaoke verseny és buli (DÖK)
11. 7. évfolyam miséje
18. 6. évfolyam miséje
22. Megemlékezés 1956-os forradalom és szabadságharcról
25. 5. évfolyam miséje
Irodalmi pályázat az 5.-6. évfolyam részére (humán mk.)
Szent Margit-év 2. forduló (DÖK)
Anyaggyűjtés- vetélkedő IV. Béla királyról (könyvtár)
Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja programjaiba való bekapcsolódás
(könyvtár)

November

8. 4. évfolyam miséje
10. Pályaválasztási Ankét 17 óra a művelődési házban
13. Háry János c. előadás a művelődési házban
15. 3. évfolyam miséje
22. 2. évfolyam miséje
27. Adventi koszorú készítése (hitoktatók, osztályfőnökök)
29. 1. évfolyam miséje
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30. Adventi gyertyagyújtás (első)
Szent Margit-év 3. forduló (DÖK)
Őszi filmklub (DÖK)
Pályaválasztási Ankét a Művelődési házban ( igazgatóság és a nyolcadikos
osztályfőnökök)
Házi matematika verseny szervezése (reál mk.)
Részvétel a plébánia szentelésén

December
3. Szépség és Szörnyeteg c. előadás a művelődési házban
6. Mikulás-szolgálat (DÖK)
Mikulás rendezvények (műsor, klubdélután, mozilátogatás) osztályonként,
évfolyamonként
Művészeti Mikulás
7. Adventi gyertyagyújtás (második)
14. Adventi gyertyagyújtás (harmadik)
12. Adventi lelki nap
16. Karácsonyi hangverseny (művészeti iskola)
Házi matematika verseny szervezése (reál m.)
Szent Margit-év 4. forduló
Ajándék készítése az időseknek (DÖK, reál mk.)
Angol Nyelvi Témahét: Christmas (angolt tanító tanárok)
Karácsonyi Projekt Nap (humán mk.)
Betlehemezés-hagyományteremtés (humán mk.)
Az adventhez kapcsolódó műsor készítése. (könyvtár)
21. Karácsonyi ebéd vagy vacsora
24. Karácsonyi szentmise, Betlehemes műsor a templomban
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Január
6. Vízkereszt megünneplése
19. Képregény kiállítás (DÖK)
22. Az első félév vége
Ki-Mit-Tud?
25. Második bérletes előadás a művelődési házban (TALAMBA
ÜTŐEGYÜTTES)
30. Jótékonysági bál
Szent Margit-év 5. forduló
Téli madáretetés (reál mk.)
TITOK házi verseny-angol (humán mk.)
„Templomok innen és túl” című képzőművészeti pályázat indítása (művészeti
iskola)
Félévi meghallgatás a művészeti iskola zenei tagozatain
Szülői értekezletek évfolyamonként, osztályonként
Felelősök: Az osztályfőnökök
Évfolyam misék vasárnaponként
Február
5. Farsang (alsós mk.)
Szent Margit-év 6. forduló (DÖK)
Mondj le egy játékodról! Karitatív gyűjtés (DÖK)
Téli filmklub (DÖK)
TITOK verseny 5.-8. évfolyam részére angolból.(humán mk.)
Szövegértés verseny-évfolyamonként (humán mk.)
Tankönyvrendelések lebonyolítása (munkaközösségek)
Zrínyi matematika versenyre készülünk (alsós mk., reál mk.)
Évfolyam misék vasárnaponként
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Március
1-2. Nyílt tanítási nap
11. Nagyböjti lelki nap
11. Huszár bemutató a Nemzeti ünnep alkalmából a Kisiskolában (alsós mk.)
25. „Amikor a harangok Rómába mennek”-megemlékezés
26. Húsvéti szentmise
Tavaszi filmklub (DÖK)
Kerékpár verseny (DÖK)
Internet Fiesta a könyvtárban. (humán mk.)
Április

8. Komplex tanulmányi verseny a Föld napja alkalmából (alsós mk., fejlesztő
mk.)
11. Költészet napi irodalmi zenés délelőtt osztályszinten (alsós osztályfőnökök)
A költészet napja alkalmából közös versmondás felsősök részvételével. (humán
mk.)
Költészet napja: „cetlizés” (DÖK)
19. Harmadik bérletes előadás a művelődési házban (DAVID KLEZMER BAND)
27. Táncos Ki mit tud? a Tánc Világnapja alkalmából (művészeti iskola)
29. Művészeti Gála
Szent Margit-év 7. forduló (DÖK)
Pódiumra: üvegfestés, ill. mozaik kiállítás (DÖK)
Tavaszi hulladékgyűjtés
Informatikai nap. (humán mk., könyvtár)
Tavaszi tanulmányi versenyekre való nevezés, felkészítés (reál mk.)
Angol tankönyv verseinek illusztrációs versenye a 4. évfolyam részére (humán
mk.)
Angol Nyelvi Témahét: Easter (humán mk.)
Kazinczy Verseny (irodalmi pályázat, helyesírási verseny 8. évfolyam részére)
(humán mk.)
Évfolyam misék vasárnaponként
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Május
1. Anyák napi megemlékezés a templomban
Anyák napi műsorok osztályszinten
15. Pünkösd
18.: Országos nyelvi felmérés (angol) 6. és 8. évfolyamokon (humán mk.)
20. Tanévzáró hangverseny (művészeti iskola)
25. OKÉV mérés lebonyolítása, javítása, értékelése. (szaktanárok,
osztályfőnökök)
A Szent Margit-év zárása (DÖK)
Falfestés (DÖK)
Pünkösdi nap (DÖK)
Madarak és fák napja alkalmából fa ültetése az iskolánkban, az iskolánk
környékének virágosítása (reál mk.)
Angol házi tesztverseny 4.-8. évfolyam részére (humán mk.)
Könyvbarátok klubja munkájának értékelése. (könyvtár)
Év végi meghallgatások a művészeti iskolában
Évfolyam misék vasárnaponként
Június
4. Nemzeti összetartozás napja (Matécsa László, Botkáné Sárközi Ildikó)
6. „Vidám ballagás” (DÖK)
7. Akadályverseny (DÖK)
8. DÖK-nap
15. IV. Béla-nap
Névadónk szobrának ünnepélyes koszorúzása a 8. évfolyam részvételével (humán
mk.)
16. Te Deum - Egyházmegyei Pedagógus Tanévzáró
17. Te Deum – Tanévzáró szentmise a templomban, bizonyítványosztás
18. Ballagás
15

Tábortűz (DÖK)
Online játék (DÖK)
20 - 24. Napközis tábor (alsós mk.)

Július, Augusztus
Virgonc tábor, Hittan tábor
15. Nagyboldogasszony ünnepe
25. Egyházmegyei Pedagógus Tanévnyitó (Veni Sancte)

Havonta 1 osztályrendezvény az osztályfőnökökkel
Évfolyam mise kéthavonta
Testvérosztály rendezvények évi 2 alkalommal
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Munkaterv 2015/2016-os tanév
Alsós munkaközösség tagjai:
Botkáné Sárközi Ildikó
Ézsiásné Róka Mária
Fáczán Izabella
Fónagyné Vitai Mária
Hortiné Tóth Éva
Jáger Adrienn
Jáger Imréné
Jáger Jánosné
Kovács Lászlóné
Kriston István
Lajkóné Tanczikó Tünde
Nemes Anita
Pálné Pádár Anikó
Penczner Sándorné
Sugár Judit
Szabó Lászlóné
Szász Anita
Tóthné Takács Ilona
Vágnerné Gábor Andrea
Zomboriné Zsadányi Tímea
17

Augusztus
24.

Alakuló munkaközösségi értekezlet
Téma: Az előző tanév értékelése

26.

Munkaközösségi értekezlet
Téma: Az éves munkaterv megvitatása, elfogadása. Felelősök kiválasztása

28.

Tankönyvosztás
Felelősök: osztályfőnökök

29.

Tanévnyitó ünnepély
Felelősök: 4. és 8-os osztályfőnökök

Szeptember
eleje

Órarendek összeállítása, egyeztetése, ügyeleti rend kialakítása
Felelősök: az alsós munkaközösség tagjai

2-3. hét

Szülői értekezletek
Felelősök: az osztályfőnökök és a napközis csoportok vezetői

15.

A munkatervek leadási határideje
Felelősök: munkaközösség vezetők

30.

Tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése, leadása
Felelősök: osztályfőnökök, napközis csoportok vezetői

Október
9-10.

Őszi hulladékgyűjtés megszervezése, aktív részvétel
Felelősök: munkaközösség tagjai

9.

DIFER-ben résztvevők számának felmérése az első évfolyamon
Felelősök: Tóthné Takács Ilona és az osztályfőnökök

November
26-27. Adventi készülődés
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December
eleje

1. évfolyam: Mikulás ünnepségek
2-4 évfolyam: klubdélutánok, színház, mozi és cirkuszlátogatások
Felelősök: osztályfőnökök

Január
vége

Szülői értekezletek
Felelősök: Az osztályfőnökök

vége

Munkaközösségi értekezlet: Az első félév értékelése, a farsangi bállal
kapcsolatos munkák szervezése, a bál előkészítése
Felelős: munkaközösség vezető

30.

Iskola bál

Február
5.

Alsós farsangi bál
Felelősök: az alsós és a fejlesztő munkaközösség tagjai

közepe

Zrínyi matematika verseny
Felelősök: a felkészítő tanárok

Március
1.

Nyílt nap az alsó tagozaton
Felelősök: a munkaközösség tagjai

11.

Huszár bemutató a Nemzeti ünnep alkalmából
Felelős: Ézsiásné Róka Mária

Április
8.

Komplex tanulmányi verseny a Föld napja alkalmából
Felelősök: a munkaközösség tagjai és a fejlesztő pedagógusok
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11.

Költészet napi irodalmi zenés délelőtt osztályszinten
Felelősök: osztályfőnökök

közepe

Tavaszi hulladékgyűjtés megszervezése, aktív részvétel
Felelősök: osztályfőnökök, napközis nevelők, fejlesztő pedagógusok

Május
eleje
közepe-vége

Anyák napi ünnepségek osztály szinten
Osztálykirándulások időszaka
Felelősök: a munkaközösség tagjai

Június
15.

IV. Béla nap
Felelős: osztályfőnökök, napközis nevelők, fejlesztő pedagógusok

17.

Tanévzáró ünnepség

18.

Ballagás

20 - 24.

Napközis tábor
Felelős: Ézsiásné Róka Mária

Folyamatos feladatok:






faliújság felelős a 3. évfolyam
folyosó és terem dekorációs az évszakoknak, ünnepeknek megfelelően
folyamatos egyeztetés az iskolavezetéssel, munkaközösségekkel,
diákönkormányzattal, iskolai könyvtárral, művelődési házzal, városvezetéssel, helyi
plébánossal
készülünk (2-4. osztály) a Zrínyi matematika versenyre

Ézsiásné Róka Mária
munkaközösség vezető

20

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE
A 2015/2016. TANÉVBEN

A munkaközösség tagjai

Baliné Bazsó Mária
Bakóné Koczka Katalin- munkaközösség- vezető
Bugyi István
dr. Kocsisné Horti Monika
Ézsiásné Szécsi Éva
Kotánné Kovács Tímea
Mészárosné Dobák Ildikó
Nagy Józsefné
Vargáné Dobák Tünde

Munkaterv feladatainak időrendi ütemezése



Veni Sance tanévnyitó szentmisén való részvétel

 2015. szeptember


Célok és feladatok meghatározása, az éves munkaterv kialakítása, eszközigények
felmérése



Az ez évi versenyek idejének kijelölése.
Felelős: Bakóné Koczka Katalin
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Középiskolai előkészítő foglalkozások elindítása magyarból, angol szakkör és
előkészítő a 8. évfolyamon igény szerint, rajzversenyekre való folyamatos készülés.



Német szakkör 7.-8. évfolyam részére igény szerint



Énekkar szervezése, furulya szakkör
Felelős: szaktanárok



Szeptember végén bemeneti mérés az 5. évfolyamon magyar nyelv és irodalom
tantárgyakból
Felelős: szaktanárok



Rajzpályázatokra készülés folyamatosan.
Felelős: Bugyi István



A negyedikes tanulók beavató hete, Tökmagavatón való aktív részvétel.
Felelős: DÖK vezető



A DÖK által tervezett Szent Margit éve programsorozaton folyamatos részvétel.



A népmese napja alkalmából könyvtári órák szervezése az 5.-6. évfolyamnak.
Felelős: Baliné Bazsó Mária



Látogatás a városi könyvtárba



Könyvbarátok Klubjának indítása.
Felelős: Baliné Bazsó Mária

 2015. október


9-10. Hulladékgyűjtés



Zenei világnap - karaoke a DÖK szervezésében



Október 6. : Megemlékezés az aradi vértanúkról osztályfőnöki óra keretében
Felelős: osztályfőnökök



Irodalmi pályázat az 5.-6. évfolyam részére.
 Felelős: szaktanárok



Megemlékezés a nemzeti ünnepről a tanulók aktív részvételével.
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Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen,Titok levelezős versenyen való részvétel
Felelős: Kotánné Kovács Tímea

 2015. november


Pályaválasztási Ankét a Művelődési házban
Felelősök: igazgatóság és a nyolcadikos osztályfőnökök



Részvétel a plébánia szentelésén

 2015. december


Mikulás délután szervezése osztályonként
Felelősök: osztályfőnökök



Angol Nyelvi Témahét: Christmas
Felelősök: angolt tanító tanárok



Karácsonyi Projekt Nap
Felelősök: szaktanárok



Betlehemezés-hagyományteremtés



Advent-részvétel a gyertyagyújtásokon a templomnál



Könyvári programokon való aktív részvétel: adventi készülődés a keresztény
kultúrában, bibliai részletek olvasása, egyházi énekek keresése, adventi énekek
tanulása

 2016. január




Ki Mit Tud-ra való felkészülés osztályonként
Tankönyvrendelés és egyéb tanulói segédletek rendelésének összehangolása.
Tankönyvbemutatók megtekintése, részvétel a szakmai megbeszéléseken.
Felelős: Bakóné Koczka Katalin
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TITOK házi verseny-angol
Felelősök: szaktanárok



A Jótékonysági bálon való aktív részvétel.

 2016. február


TITOK verseny 5.-8. évfolyam részére angolból.



Szövegértés verseny-évfolyamonként

 2016. március


Nyílt nap a felső tagozaton



Részvétel a nemzeti ünnepen,szervezési feladatok vállalása



Internet Fiesta a könyvtárban.

 2016. április


Angol tk. versinek illusztrációs versenye a 4. évfolyam részére
 Felelős: Ézsiásné Szécsi Éva



Angol Nyelvi Témahét: Easter
 Felelősök: angolt tanítók



Hulladékgyűjtés



A költészet napja alkalmából közös versmondás felsősök részvételével. „Kedvenc
versrészletem” bemutatása a faliújságon
Felelős: Bakóné Koczka Katalin



Kazinczy Verseny (irodalmi pályázat, helyesírási verseny 8. évfolyam részére)
Felelős: szaktanárok



Informatika nap, digitális eszközök használata a könyvtárban.
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 2016. május


Anyáknapi ünnepségen való részvétel a templomban



Angol házi tesztverseny 4.-8. évfolyam részére



18.: Országos nyelvi felmérés (angol) 6. és 8. évfolyamokon



25.: Országos Kompetencia Mérés megíratása a 6. és 8. évfolyamokon
Felelős: szaktanárok, érintett osztályfőnökök



Udvari betonkerítés dekorálása
Felelős: Bugyi István



A ballagási műsor szervezése.
Felelősök: 7.-es osztályfőnökök, magyartanárok



A tanév végi feladatok megbeszélése.



Az éves munka értékelése.



A versenyeken való részvétel tapasztalatainak, eredményeinek megbeszélése.

 2016. június


Névadónk szobrának ünnepélyes koszorúzása a 8. évfolyam részvételével



Kötelező olvasmányok kiadása, tankönyvek beszedése, leltározása.



Vidámballagás



Te Deum-tanévzáró a templomban



18. Ballagás
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Az év során zajló egyéb tevékenységek:



Sulirádió működtetése- amennyiben a feltételek biztosítottak



Filharmónia hangversenyeken való részvétel



Rendhagyó történelem és irodalom órák a Művelődési házban



A DÖK által szervezett programokon való aktív részvétel



Farsangi, jótékonysági, művészeti bálok dekorálásában való részvétel, ballagási
dekoráció elkészítése

Jászfényszaru, 2015. szeptember

Bakóné Koczka Katalin
Munkaközösség-vezető

26

REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG
MUNKATERVE 2015/2016 . TANÉVRE

KÉSZÍTETTE: TÓTH SÁNDORNÉ
MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ

MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI:
Polatschekné Rimóczi Melinda
Mészárosné Dobák Ildikó
Tóth Sándorné
Szakali János

Balogh Zsuzsanna
Palásthy Pál
Gulyás Imre
Matécsa László Csaba
Palotainé Jánosi Krisztina
Halmainé Hegedűs Mária
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MUNKATERVI FELADATOK:
1. Éves munkánk megtervezése.
Szakkörök, középiskolai előkészítők szervezése, szakköri órarend, verseny előkészítők
kezdése.
Határidő: augusztus vége, szeptember
Felelősek: szaktanárok
Munkaközösség vezető

2. Tanmenetek és szakköri tervek elkészítése. Középiskolai előkészítők elindítása.
Határidő: szeptember
Felelősek: szaktanárok
Munkaközösség vezető

3. Kerékpártúra
Határidő: szeptember
Felelős: Palásthy Pál a DÖK munkáját segítve

4. Hulladékgyűjtés
Határidő: október
Felelősök: munkaközösségek

5. Taneszközök, segédanyagok rendelése.
Igények benyújtása az iskola vezetéséhez.
Határidő: folyamatos
Felelős: szaktanárok
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6. Felkészülés a tanulmányi versenyekre, az ECDL Start vizsgára, e-hod
számítástechnika versenyre, a járási diákolimpiára, ezen belül az atlétika versenyre a 7.
és 8. évfolyamosaknak
Határidő: folyamatos
Felelősek: szaktanárok

7. Házi matematika verseny szervezése, különös tekintettel a minőségbiztosítási tervben
szereplő feladatokra.
Határidő: november, december
Felelősek: Balogh Zsuzsanna, Gulyás Imre

8. Ajándékkészítés karácsonyra az időseknek
Határidő: december
Felelős: Tóth Sándorné a DÖK munkáját segítve

9. Féléves munkánk értékelése a félévértékelő értekezleten.
Határidő: január
Felelős: munkaközösség vezető

10. Tantárgyaink helyzete: iskolánkban megbeszélés.
Határidő: február
Felelős: munkaközösség vezető

11. Tankönyvrendelések lebonyolítása.
Határidő: február
Felelősek: szaktanárok
Munkaközösség vezető
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12. Zrínyi matematika versenyre készülünk. Nevezés és a verseny lebonyolítása.
Határidő: február
Felelősek: szaktanárok: Balogh Zsuzsanna a 7. és 8. évfolyamnak
Gulyás Imre az 5. 6. és 8. évfolyamnak
Munkaközösség vezető

13. Tavaszi tanulmányi versenyekre való nevezés, felkészítés, lebonyolítás.
Határidő: március, április, május
Felelősek: földrajz: Palotainé Jánosi Krisztina: Teleki Pál vers. a 7. évfolyamosaknak,
háziverseny szervezés
informatika: Polatschekné Rimóczi Melinda: e-hod számítástechnikai verseny,
ECDL vizsga
matematika: Balogh Zsuzsanna : Kalmár László vers. a 7. és 8. évfolyamosaknak
Gulyás Imre: Kalmár László, Szegő Gábor vers. igény szerint a 8.
évfolyamosaknak
biológia: Tóth Sándorné: Kaán Károly vers. 5. és 6. évfolyamosaknak, Herman
Ottó vers. A 7. évfolyamosaknak, háziverseny
szervezés
kémia: Mészárosné Dobák Ildikó: Hevesy György és Curie igény szerint

14. Tavaszi hulladékgyűjtés
Határidő: április
Felelősek: munkaközösségek
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15. Madarak és fák napja alkalmából fa ültetése az iskolánkban, az iskolánk
környékének virágosítása, télen madáretetés
Abban az esetben tudjuk a feladatot teljesíteni, ha kapunk rá anyagi támogatást.
Határidő: május
Felelősek: munkaközösség vezető

16. OKÉV mérés lebonyolítása, javítása, értékelése.
Határidő: május
Felelősek: szaktanárok

17. WEB lap: Napra kész információk
Határidő: folyamatos
Felelős: Polatschekné Rimóczi Melinda

18. A DÖK munkájának folyamatos segítése
Határidő: folyamatos
Felelős: a munkaközösség vezető

19. Éves munkánk mérlege. Beszámoló készítése a 2015/2016. tanév munkájáról.
Határidő: június
Felelős: munkaközösség vezető

Jászfényszaru, 2015. szeptember 10.
Tóth Sándorné
Munkaközösség vezető
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A fejlesztő munkaközösség munkaterve a
2015/2016-os tanévre
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A munkaközösség tagjai:
Czeglédi Dóra - gyógypedagógus, a munkaközösség vezetője
Nagy Natália - logopédus
Nádudvariné Jáger Judit - igazgatóhelyettes
Kovács Lászlóné - igazgatóhelyettes
Bója-Kovács Andrea és Berényiné Bódis Erika - számítástechnikai, adminisztratív segítők
Ácsné Csontos Mária és Dobák Jánosné - óvodavezetők
Ézsiásné Róka Mária, Tóthné Takács Ilona, Pálné Pádár Anikó, Sugár Judit, Vágnerné Gábor
Andrea - jelenlegi 1. osztályos tanítók

A munkaterv havi bontásban

Augusztus

24. Alakuló ülés, ötletek, problémák felvetése, munkaterv fő feladatainak megbeszélése, a
feladatok megosztása.
Folyamatos kapcsolattartás:
-

a szülői házzal
az osztályfőnökökkel
a szaktanárokkal
a szakszolgálatokkal

Felelős: munkaközösség vezető

Aktív részvétel az alsós munkaközösség munkájában
Felelős: munkaközösség tagok
26. Tanévnyitó értekezlet
29. Tanévnyitó szentmise a templomban
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Szeptember

1. A munkaterv elfogadása, felelősök kijelölése
Felelős: munkaközösség vezető

1-11. folyamatosan:
Az SNI és a BTMN-nel küzdő tanulók nyilvántartásának aktualizálása: az új tanulók
adatainak felvétele, a tantárgyi mentesítések elkészítése.
Egyeztetés az óvodából jött különleges gondoskodást igénylő tanulók szakértői véleményéről
az óvodapedagógusokkal.
Felelős: munkaközösség vezető

Együttműködés a megyei Szakszolgálattal: vizsgálatok végzése, a felterjesztések folytatása
Más megyéből jött SNI tanulók intézménykijelölésének megszervezése a megyei Pedagógiai
Intézettel.
Felelős: A szakszolgálat vezetője és a munkaközösség vezetője

Bemeneti mérések végzése
Felelős: fejlesztést végző gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok

Az órarendek összehangolása, elkészítése
Felelős: fejlesztést végző gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok

Tantermek dekorálása
Felelős: fejlesztést végző gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok

30. Az SNI és a BTMN-es tanulók nyilvántartásának elkészítése
Felelős: munkaközösség vezető
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Október

1. A hh és a hhh tanulók nyilvántartásának elkészítése
Folyamatos műhelymunka:
-

a felterjesztések segítése
az egyéni fejlesztési tervek elkészítése
DIFER mérések elindítása

22. Az 1. negyedéves fejlesztési tervek elkészítése
Felelős: fejlesztést végző gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok

November

A 2. negyedéves fejlesztési tervek elkészítése
Felelős: fejlesztést végző gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok

Pályaválasztási ankét
Felelős: felsős igazgató helyettes, munkaközösség vezető

December

11. A DIFER mérések összegzése, elemzése

Készülődés a karácsonyi ünnepkörre
Felelős: fejlesztést végző gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok
Január

Félévi tantárgyi mérések
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15. A félév értékelése, elemzése
Felelős: fejlesztést végző gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok
A 3. negyedéves fejlesztési tervek elkészítése
Felelős: fejlesztést végző gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok

Február

5. Részvétel az Alsós Farsangi bál előkészítésében és lebonyolításában
Felelős: munkaközösség tagok

Március

1-2. Nyílt tanítási napok alsó és felső tagozaton
Felelős: fejlesztést végző gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok

Készülődés a húsvéti ünnepkörre
Felelős: fejlesztést végző gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok

Április

Madarak és fák napja projektnapok előkészítése és lebonyolítása csoportonként
Felelős: fejlesztést végző gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok

Május

Anyák napi ajándékkészítés
Felelős: fejlesztést végző gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok
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Kimeneti mérések, aktuális állapot jellemzése, összegzés, elemzés
A 4. negyedéves fejlesztési tervek elkészítése
Felelős: fejlesztést végző gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok

Részvétel az Alsós munkaközösség
szervezésében, levezetésében

gyermeknapi

programjainak

előkészítésében,

Felelős: munkaközösség tagok

Június

Sportnapi feladatok
Felelős: munkaközösség tagok

20-24. Napközis tábor megvalósításában való aktív részvétel
Felelős: munkaközösség tagok

Jászfényszaru, 2015. szeptember 1.

Czeglédi Dóra
munkaközösség vezető
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Művészeti Iskola Munkaterve
IV. Béla Katolikus Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

2015/2016.
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A munkaközösség tagjai:
dr. Kocsisné Horti Monika – munkaközösség vezető
Barnet Hajnalka
Bohák Endre
Bugyi István
Havrán Bettina
Kovács Lászlóné
Péter Szilárd
Pető Edina
Szpisják Pál
Unger Balázs

39

Állandó feladatok az év során:






iskolai és városi rendezvényeken közreműködés, szereplés, fellépések
pályázatok, versenykiírások folyamatos figyelemmel kísérése
versenyekre, minősítő versenyekre, pályázatokra való folyamatos készülés
szakirányú továbbtanulás elősegítése, támogatása, felvételi vizsgákra felkészítés
igény szerint nyári táborok szervezése

Szeptember
Művészeti csoportok, foglalkozások szervezése.
Éves munkaterv készítése.
Október
1. Zenei Világnap: hangszeres bemutatók mindkét iskolaépületben
3. Fény Fesztivál
10. Jász-Kun Világszemle
23. Nemzeti ünnep – megemlékezés
December
Művészeti Mikulás
16. Karácsonyi művészeti hangverseny
Január
Félévi meghallgatás
„Templomok innen és túl” című képzőművészeti pályázat indítása
Február
Közreműködés az iskolai farsangi mulatságban
Március
15. Nemzeti ünnep műsorának szervezése, megvalósítása
Április
27. Táncos Ki mit tud? a Tánc Világnapja alkalmából
29. Művészeti Gála
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Május
20. Tanévzáró hangverseny
Év végi meghallgatások
Június
Tanévzáró, Ballagás

Nyár: igény szerint táborok szervezése, lebonyolítása

Összeállította: Kocsisné Horti Monika
munkaközösség vezető
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Diákönkormányzat munkaterve 2015/16-os tanév
Összeállította:
a Diákönkormányzat felnőtt vezetője: Kotánné Kovács Tímea és
a Diákönkormányzat vezetője: Patkós Andrea

SZEPTEMBER
9. alakuló ülés
A Szent Margit-év meghirdetése: 1. forduló
19. templomok napja
tökmagavató
26. kerékpártúra Hatvanba

OKTÓBER
2. zenei világnap: sulirádió?
6. aradi vértanúk: DÖK-gyűlés, közös megemlékezés
Szent Margit-év 2. forduló
16-17. hulladékgyűjtés
9. karaoke verseny és buli
Rózsafüzér hónapja: pluszpontért

NOVEMBER
3. DÖK-gyűlés
Szent Margit-év 3. forduló
őszi filmklub
27. adventi koszorú készítése
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DECEMBER
1.DÖK-gyűlés
Szent Margit-év 4. forduló
6. Mikulás-szolgálat
ajándék készítése az időseknek

JANUÁR
5. DÖK-gyűlés
Szent Margit-év 5. forduló
19. képregény kiállítás
Ki? Mit? Tud?
30. Bál

FEBRUÁR
4. DÖK-gyűlés
Szent Margit-év 6. forduló
5. vagy 12. Álarcosbál - farsangi buli
Mondj le egy játékodról! Karitatív gyűjtés
(téli filmklub)

MÁRCIUS
1. DÖK-gyűlés
tavaszi filmklub
kerékpár verseny
ÁPRILIS
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5. DÖK-gyűlés
Szent Margit-év 7. forduló
11. költészet napja: „cetlizés”
pódiumra: üvegfestés, ill. mozaikkiállítás
hulladékgyűjtés

MÁJUS
3. DÖK-gyűlés
A Szent Margit-év zárása
falfestés
pünkösdi nap

JÚNIUS
6. bolondballagás?
7. akadályverseny
8. DÖK-nap
tábortűz
online játék
Egyéb:
hatórás foci
dolgozatmentes hét
fiúmentes, lánymentes nap
fordított nap
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Iskolai és Gyermekkönyvtár
5126 Jászfényszaru
Szabadság u.32.

MUNKATERV

2015/2016

Jászfényszaru.2015.09.01.

Baliné Bazsó Mária
könyvtárostanár
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Az iskolai könyvtár az oktatási-nevelési intézmény:
Tanulási-tanítási médiatára


Kommunikációs centruma

A mai korszerű iskolai könyvtár olyan komplex egység, amelyet a tanítás és a tanulás
folyamatának elősegítése céljából könnyen hozzáférhető,az igényeknek megfelelő
minőségű és mennyiségű információhordozók,az ezekhez szükséges eszközök és
szolgáltatások rendszere alkot, és amely a pedagógiai folyamattal szemben támasztott
fejlődő körülményeknek megfelelően rugalmasan képes újraszervezni tevékenységét.”

1.Könyvtár szakmai feladatok



kölcsönzés



helyben használat biztosítása



számítógépes informatikai szolgáltatások



Szirén elektronikus katalógus használata, építése



más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása



tájékoztatás



városi könyvtárral közös programok szervezése

„A könyvtár-pedagógia az a tudomány, amely a könyvtári nevelő hatások alapjaival és
módjaival foglalkozik”

(Helene Radlinska)
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Alsó tagozat: 1-4. évfolyam

A diákok elsajátítják az olvasás technikáját, minőségi ugrást jelent a könyvtárpedagógiában.
A célok összetettebbé válnak.
Cél az olvasási tudás elmélyítése.
Alárendelt cél a rendszeres könyv-, és könyvtárhasználat elérése,
Az olvasási igény megalapozása
Felső tagozat:5-8. évfolyam

Az alsó tagozatban elsajátított könyv-,és
könyvtárhasználati alapokra, olvasásra építve ebben a
szakaszban összetettebb tudás kialakítása a cél.
Az olvasás igényét szélesíteni kell a könyvtári szolgáltatások ismeretével és a
használati igények felismerésével.
Tudja a gyerek használni és kiválasztani a helyzetnek legmegfelelőbb információhordozót.
Indokolt a tanulási technikák megalapozása.

Az információkat összetettebb módszerekkel dolgozzák fel a tanulók (önálló
jegyzetelés, vázlatkészítés).
Tartalmát tekintve kötődik a NAT tematikához: könyvtárismeret,
dokumentumismeret, tájékozódás a könyvtárban.
Forrásalapú tanulás/tanóra
- a tanulók nem a pedagógustól kapják a tanuláshoz szükséges információkat,
hanem információforrásokból maguk szerzik meg, gyűjtik össze, dolgozzák fel
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Többforrású /többkönyvű tanulás/ tanóra
- olyan forrásalapú tanítási-tanulási helyzetek,melyek során a tanulók
szükségszerűen többféle információforrást használnak a tanuláshoz szükséges
információk összegyűjtéséhez
Könyvtári tanulás- tanóra
–a könyvtári, könyves környezet pedagógiai többlet

Könyvtári szakórák igény szerint előre egyeztetve.
Napközis csoportok egyéni programjainak lebonyolítása.
Tehetséggondozás.
Kiselőadásokra készítésében segítségnyújtás,
A szaktanárokkal jó kapcsolat és együttműködés kialakítása.
Az iskolai programokhoz kapcsolódó versenyek és rendezvények segítése.

Szeptember:
A könyvek kiosztása.
Az ingyenes tankönyvek leltározása, feldolgozása.
Új könyvek feldolgozása.
Munkaterv készítése 2015/2016-évre
Régi, elavult ismereteket tartalmazó könyvek selejtezése.

A népmese napja címmel a könyvtárban Mesék gyűjtését, felolvasását
tartjuk.Könyvtári órák keretében vetélkedők a mesékből, mesékről.
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Rendkívüli magyar órákon a népmeséről tanultak felelevenítése játékos
formában..
Közös program a Városi Könyvtárral szept. 28-30. A népmese napja zárásaként.
Könyvbarátok Klubjának indítása.
Szent Margit legendájáról felolvasás a könyvtárban.

Október:
IV. Béla királyról anyaggyűjtés- vetélkedő a könyvtárban.
Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja programjaiba való bekapcsolódás
Közös program a Városi könyvtárral
Könyvtárhasználati órák. 5.-6.o.

November:
Könyvtárhasználati órák 5.-6. oszt.
Napközis csoportok részére játékos feladatok ,digitális tábla használatával.
Az egészséges életmód és fogápolásról beszélgetés és reprezentáció készítése.
Mindenszentek ünnepéről anyaggyűjtés, képek, fotók, hírek.

December:
A napközis csoportoknak játékos informatikai feladatok: A Mikulás, Télapó a
különböző országokban.
Az adventi készülődés a keresztény kultúrában.
Olvassunk együtt! Bibliai részletek Jézus születése.
Egyházi énekek keresése, adventi énekek tanulása.
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Az adventhez kapcsolódó versek, történetek, énekek gyűjtése .
Műsorkészítés.

Január:
Mit olvastál a téli szünetben? Ki olvasott többet? Verseny a tanulók között!
Hogyan olvassunk? Olvasási szokások.
Könyvtárhasználati órák.

Február:
Gyertyaszentelő eseményéről anyaggyüjtés.
Készülés a kompetencia mérésre. eMentorozás a délutáni órákban.
Játékos foglalkozás a napközis csoportoknak.

Március:
Internet Fiesta
Nevezés, csoportok részvétele.
Jézus élete filmből részletek megtekintése.

Április:
Informatikai nap. Délelőtt és délután a digitális eszközök használata a
könyvtárban.
Húsvéti mesék, szokások gyűjtése a délutáni foglalkozásokon.
Legérdekesebbek felolvasása, közzététele.
Pályázatfigyelés.
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Május:
Könyvbarátok klubja munkájának értékelése.
A legtöbbet olvasók jutalomban részesítése.
Virágokról versek, mesék, történetek gyűjtése.
Mária helyekről anyaggyűjtés és kiállítás KÖNYVTÁRBAN.

Június:
A nyár témájú könyvek, mesék, filmek,gyűjtése.
Tankönyvek beszedése,.leltározása.
A nyári kölcsönzés megszervezése.
Búzaszentelésről anyaggyűjtés, természeti fotókból kiállítás.
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Iskola-orvosi ellátás egyeztetett munkaterve
2015/2016. tanévben

Oktatási intézmény neve:
Jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola
Típusa: Általános Iskola
Címe: 5126 Jászfényszaru, Szabadság u. 32.
Oktatási intézményt ellátó orvos neve:
Dr. Kocsis András, házi gyermekorvos
Elérhetősége:
Jászfényszaru, Deák F. u. 1. Rendelési időben: 8-11 ó. között
Tel.: 06304083202 e-mail: dr.kocsis@pr.hu
Az iskola egészségügyi ellátás célja:
Közreműködés az óvodában, alap és középfokú tanintézményekben és kollégiumokban nevelt
és oktatott gyermekek egészséges szomatikus, mentális és szociális fejlődésnek biztosításában
egészségi állapotának védelmében és egészségének fejlesztésében.
A krónikus beteg vagy fogyatékkal élő gyermek intézményi integrációjának elősegítése.
A 26/1997. (IX.3.) NM rendelet tartalmazza az iskola egészségügyi ellátását. A rendelet 3.
számú melléklete határozza meg az iskola egészségügyi tevékenység keretében a védőnő által
önállóan ellátandó feladatokat.
Alapszűrés:
- testi fejlődés ellenőrzése (elhízás, kóros soványság megítélése), nemi fejlődés
értékelése
- pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés nyomon követése, magatartásproblémák
feltárása
- érzékszervek szűrése, (látás élesség, színlátás, hallás)
- mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások, mellkas deformitások,)
- golyvaszűrés 11éves életkortól (tapintásos vizsgálattal)
- vérnyomásmérés
Higiénés vizsgálatok végzése
Elsősegélynyújtás
Védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok
Orvosi szűrővizsgálatok előkészítése, segédkezés a vizsgálatoknál, védőoltásoknál.
Krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése.
Testnevelési csoport besorolás elkészítése.
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Testnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, étrend, étkezési higiéné, büfé
ellenőrzés.
Mentálhigiénés feladatok, egyéni, csoportos beszélgetés, tanácsadás, tanulókkal, szülőkkel.
Részvétel közösségi egészségfejlesztő programokban, tanfolyamokon.
Egészségnevelés – órák, előadások, egyéni és kiscsoportos foglalkozások (tanórán és azon
kívül), egészségnap szervezése.
Kapcsolattartás – szülőkkel, pedagógusokkal, iskolaorvossal, jelzőrendszerrel, karitatív
szervezetekkel, stb.
Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése.
Alapfokú oktatási intézményben kötelező szűrővizsgálat 2009. szeptember hónaptól a páros
évfolyamban történik, de minden évben a nem index osztályok orvosi és védőnői vizsgálata is
megtörténik.
Az iskola-egészségügyi ellátás rendje:
Iskolaorvos: szerda 08.00-10.00-ig
Munkaterv a 2015/2016. tanévben
Szeptember
- munkaterv, egészségfejlesztési terv elkészítése, egyeztetése az intézményvezetővel
- dokumentáció, törzslapok rendezése, ki-, és beköltöztetések, elsős lapok beszerzése
- 1. osztályosok oltásainak ellenőrzése
- testnevelési csoportbesorolás elkészítése
- Hepatitis-B oltás a 7. évfolyamon
- elsősegélyláda feltöltése, balesetvédelmi ellenőrzés
- tisztasági vizsgálat
Október
- 1. osztályosok védőnői előkészítése és orvosi vizsgálata
- MMR II+dTap, 6. évfolyamon
-HPV oltás a 7. évfolyamon
- tisztasági vizsgálat
November
- 2-3. osztályosok védőnői előkészítése és orvosi vizsgálata
December
- 4. osztályosok védőnői előkészítése és orvosi vizsgálata
- konyha, ebédlő, étrend, büfé ellenőrzése
- elmaradt vizsgálatok pótlása
Január
- tisztasági vizsgálata
- 4-5. osztályosok védőnői előkészítése és orvosi vizsgálata
Február
- elsősegélyládák ellenőrzése, szükség esetén feltöltése
- 6. osztályokban védőnői előkészítés és orvosi vizsgálat
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Március
- 7. osztályokban védőnői előkészítés és orvosi vizsgálat
- élelmezés ellenőrzése
- elmaradt vizsgálatok pótlása
- Hepatitis-B oltás 2. részlete 7. osztályban
Április
- tisztasági vizsgálat
- 8. osztályokban védőnői előkészítés és orvosi vizsgálat
Május
- elmaradt vizsgálatok pótlása
- élelmezés, konyha, ebédlő, büfé ellenőrzése
- testnevelési csoportbesorolás elkészítése a következő tanévre
Június
- iskola- egészségügyi jelentés elkészítése
Augusztus
- Az orvosi szoba rendbe tétele.
- Anyagigénylés összeállítása.
- Elsősegélyládák ellenőrzése.
Folyamatos teendők:
- fokozott gondozást igénylők ellenőrzése
- beutalók kiadása, leletek bekérése
- előadások igény szerinti tartása
- dokumentáció vezetése, jelentések készítése
- kapcsolattartások
- ügyintézések
- az iskola programjaiban igény szerint részvétel és segédkezés.
A fenti egyeztetett munkatervben foglaltakat elfogadom, megvalósulásában
közreműködöm.

Kelt, Jászfényszaru, 2015.09.01.

Lovászné Török Magdolna
oktatási intézményvezető
.

Dr. Kocsis András
iskolaorvos
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Egészségfejlesztésre ajánlottak
1-2. osztály
- Személyi higiéne (tisztálkodás, fogápolás)
- lakóhelyünk, környezetünk tisztasága
3. osztály
- személyi higiéne (tisztálkodás, fogápolás)
- lakóhelyünk, környezetünk tisztasága
- háztartási balesetek megelőzése és ellátása
4. osztály
- korszerű táplálkozás alapjai
- környezeti higiénia
- háztartási balesetek-elsősegélynyújtás
- bevezetés a serdülés folyamatába
5. osztály
- serdülőkori változások
- korszerű táplálkozás
- bevezetés a szenvedélybetegségek tárgyalásába
6. osztály
- serdülőkori változások, higiénia
- dohányzás megelőzés
- szenvedélybetegségek- függőség kialakulása
7-8. osztály
- egészséges táplálkozás, táplálkozási zavarok (elhízás, anorexia-, bulimia nervosa)
- barátság, szerelem, párkapcsolat, szexualitás
- a család szerepe
- AIDS, Hepatitis-B, szexuális úton terjedő betegségek
- Szenvedélybetegségek
- Játék, számítógép, mobil, szexuális és egyéb függőségek
Minden évfolyamban:
- Biztonságos környezet: baleset- megelőzés, elsősegélynyújtás
- Egészséges környezet: környezetvédelem, védőoltások,
fertőző betegségek
A fentiek mellett az igény szerint, aktuálisan felmerülő témák megvitatása.

Kelt, 2015.09.01.
Tisztelettel:
Dr. Kocsis András, iskolaorvos
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