
A Zsadányi református Általános Iskola 

Iskola éves munkaterve 2018/2019 

 

A Zsadányi református Általános Iskola Zsadány község egyetlen általános 

iskolája.  

Fő feladatok: az alapműveltség megalapozása, a gyermekközpontú, magas 

színvonalú oktatás biztosítása. A gyerekek vallásos nevelése. 

Az iskola munkaterve a Nemzeti köznevelési törvény és annak, végrehajtási 

rendeletei, a MRE Közoktatási törvénye, és az iskola PP-ja alapján készült. 

 

A tanév kiemelt feladatai: 

- A korszerű keresztyén nevelés megvalósítása (reggeli csendes percek, 

családi vasárnapok stb.) 

- Az iskola megtartó erejének erősítése 

- Az intézmény hatékony menedzselése 

- A tehetséggondozás és a felzárkóztatás kiemelten való kezelése 

- Az esélyegyenlőség teljes körű biztosítása 

- Ünnepek, programok szervezése 

- A kompetencia területek hatékony fejlesztése 

A tanév nevelő-oktató munkájának hangsúlyos területei 

- egyházi ének oktatása 5-6 évfolyam 

- az idegennyelv oktatása 4. évfolyamtól 

- hitoktatás 1-8 évfolyamig 

- középiskolára való felkészítő foglalkozás magyar és matematika 

tantárgyból 

- pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése 

- tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök 

- az intézmény jó hírének erősítése 

- a tehetséges tanulók versenyekre való felkészítése 

- esélyegyenlőség teljes körű biztosítása 

- SNI és BTMN-es tanulók felzárkóztatása 

- Beiskolázás 

- Pedagógiai továbbképzés, szakképzés (előnyben a minősítésre és 

tanfelügyeleti ellenőrzésre, valamint a hiányszak megszerzésére irányuló) 

Személyi feltételek: 

2018/2019-as tanévben 12 főfoglalkozású pedagógus, 5 óraadó pedagógus, 1 

iskolatitkár, 1 karbantartó és 2 takarító dolgozik intézményünkben. 1 

részmunkaidős nyugdíjas ped.  

Tanulói létszámunk: 



alsós:  77 fő 

felsős: 77 fő  

SNI:  19 fő 

BTMN: 29 fő 

Hitoktató és egyházi oktató: 1 fő főfoglalkozásban 

 

Tárgyi feltételek: 

 

8 osztályterem 

1 tornaterem 

1 informatikaterem 

1 zeneszoba 

1 fejlesztőszoba 

sportpálya, műfüves pálya 

alsós és felsős vizesblokk 

1 nevelői szoba 

1 gazdasági iroda 

1 igazgatói iroda áll a napi munka rendelkezésére 

Bejáró tanulóinkat iskolabusz hozza, amely az egyházközség tulajdona. 

 

Gazdálkodás: 

 

Részben önálló intézményként fontos a takarékos gazdálkodás: Két fő összetevő 

a pedagógus átlagbér alapú támogatás és a működési támogatás. Fontos a 

szükségesnél nem nagyobb alkalmazotti létszám. A támogatások alapjául 

tényadat a tanulólétszám! 

A tanév során nagy figyelmet kell fordítani a világítás, fűtés takarékos 

használatára, és az irodaszerek takarékos használatára itt külön hangsúlyozom a 

fénymásolást! 

 

Törvényi hivatkozások betartása különösen a változások nyomonkövetése. 

 

Kapcsolataink: 

 

- a szülőkkel (fogadóóra, nyíltnapok szülői értekezletek) 

- a fenntartó gyülekezettel (vasárnapi istentiszteletek, felnőtt biblia órák, 

ünnepek) 

- Református Pedagógiai Intézettel (szakmai segítség) 

- óvodával (suliváró) 

- középiskolákkal (pályaválasztás, intézmények megtekintése) 

- önkormányzattal (folyamatos munkakapcsolat) 

- Művelődési Ház és Könyvtár (programok látogatása) 

 



Ellenőrzés, értékelés: 

 

- Mérések (félévi, év végi felmérések DIFEK országos kompetenciamérés, 

országos idegen nyelvi mérés, NETFIT 5 – 8. Évfolyamon) 

- óralátogatások 

- pontos adminisztráció 

- munkafegyelem (órakezdés, ügyelettartás) 

- tanmenetek ellenőrzése 

- osztályfőnöki feladatok 

- munkaköri leírás betartása 

 

Havi munkaterv 2018/2019-es tanévben 

Szeptember:   

• Tűzriadó gyakorlat felelős: Mülek Lajos, intézményvezető 

• Munkaközösségi megbeszélések, a munkaközösségek munkaterveinek 

 összeállítása. Felelősek: alsós és felsős munkaközösség vezetők ( 

 határidő: 2018. 09.10.) 

• Naplók megnyitása, létszámok egyeztetése: felelősek: osztályfőnökök, 

 napközis csoportvezetők, a gyógypedagógus és a fejlesztőpedagógus 

• Statisztikai adatok összegyűjtése normatíva igényléshez, tanmenetek 

 ellenőrzése: felelősek: az intézmény vezetője, helyettese és az iskolatitkár 

• Év eleji felmérések lebonyolítása, értékelése: felelősek: osztálytanítók és 

 szaktanárok 

• Honlap frissítés felelős: Nagy Sándor rendszergazda  

• Zsinati Oktatási Iroda részére jelentés készítése szept. 15-i létszám, 

 felelős: intézményvezető 

• Tankönyvek elszámolása felelős: Polgári József 

• DÖK alakuló ülése, munkatervének elkészítése. Felelős: Rádné Németh 

 Edit 

• Szakkörökre jelentkezők rögzítése: felelősök: szakkörvezetők 

•    Tanmenetek leadása szeptember 20., felelős: minden pedagógus  

• Tűzvédelmi, munkavédelmi oktatás, gyakorlati felelős: Mülek Lajos 

          Családi vasárnap 8. osztály: felelős: Tubak János és az osztályfőnök 



Október:   

• Szülői értekezletek, SZMK vezetők választása, felelős: osztályfőnökök 

• Iskolai statisztika, felelős: iskolatitkár 

• Idősek köszöntése, felelős: Tubak János, segít: Dienesné Turiczki 

Daniella 

• Aradi vértanúk emléknapja felelős: Mülek Lajos, Tubak János 

• Az első osztályos Difer mérés előkészítése felelős: intézményvezető, 

 Bukvai Eszter 

• Október 23-i ünnepség felelős:  Györfiné Rózsa Katalin,  Hőgyesné 

 Kovács Ildikó, Tubak János  

• Teremtés hete felelős: Tubak János,  

          Családi vasárnap, felelős:Tubak János és a 7.osztály osztályfőnöke 

• Őszi papír és PET palack gyűjtés, felelős: DÖK vezető 

•    Reformáció emléknapja, felelős: Tubak János 

         Szépapó kupa, felelős: Kiss Árpád, Tubak Zsuzsanna  

November:  

• Családi Istentisztelet 6. osztály, felelős: Tubak János és a 6.osztály 

osztályfőnöke 

• Pályaválasztás előkészítése, nyílt napokon való részvétel felelős: Polgári 

 József 

• Adatszolgáltatás az országos kompetencia méréshez, felelős: 

 intézményvezető, intézményvezető helyettes 

• Szüreti disco, felelős: 8.osztály, osztályfőnökök 

• Munkaközösségi értekezletek, felelős: Munkaközösség vezetők 

         Adventi koszorú készítés, felelős: Tubak János és az osztályfőnökök 

December:  

• Mikulás ünnepség, felelősek: osztályfőnökök 

• Mikulás disc,  felelős: 7. osztály és osztályfőnöke 

• Ünnepi előkészületek az Adventre, felelős: Tubak János 



• DIFER mérés felelős: Bukvai Eszter 

• Arany János tehetséggondozó program benyújtása, amennyiben igény van 

 rá, felelős: Polgári József, intézményvezető 

• Karácsonyi istentisztelet, műsor a templomban, felelős: Tubak János és 

 osztályfőnökök 

         Központi felvételi, felelős: a beiskolázásért felelős 8. osztály 

osztályfőnöke 

Január:   

• Családi Istentisztelet 5. osztály, felelős: Tubak János és az ötödikes 

osztályfőnök 

• Munkaközösségi megbeszélések, felelősek: munkaközösség vezetők 

• Osztályozó értekezlet, felelős: intézményvezető-helyettes 

• Helyi bibliatörténet mondó verseny, felelős: Tubak János 

• Helyi asztalitenisz verseny, felelős: Kiss Árpád,  

• A tanulók értesítése az első félévi eredményről, felelősek: osztályfőnökök 

• Tanmenetek felülvizsgálata az óraszámok teljesülése mentén, felelős: 

minden pedagógus és az int. vezető 

• Félévzáró tantestületi értekezlet, felelős: intézményvezető 

Február:  

• Családi Istentisztelet 4. osztály, felelős: Tubak Jánosés a negyedikes 

osztályfőnök 

• Szülői értekezletek, felelősek: osztályfőnökök 

• Iskolai farsang, felelős: DÖK vezető és a 8.osztály 

• Jelentkezési lapok megküldése a középiskoláknak, felelős: Polgári József, 

 intézményvezető 

• Helyi vers és mesemondó verseny, felelősek: Györfiné Rózsa Katalin és 

 Varga Sándorné 

         Konfirmációs előkészítő tábor szervezése, felelős: Tubak János és a 

nyolcadikos osztályfőnök 

 



 

Március:  

• Családi Istentisztelet 3. osztály, felelős: Tubak János és a harmadikos 

odztályfőnök 

• Nemzeti ünnep 1848-49-es forradalom és szabadságharc, felelősek: 

 Tubak János, Kovács Olga  

• Beiskolázási terv elkészítése a tanévre, felelős: intézményvezető 

• Víz világnapja megemlékezés iskolai keretben, felelős: Mülek  Lajos, 

Tubak Zsuzsanna, Eszenyiné Fábián Ildikó és Kiss Gézáné 

• A tankönyvrendelés előkészítése, felelős: Polgári József, az 

 osztályfőnökök és a szaktanárok 

Április:  

• Családi Istentisztelet 2. osztály, felelős: Tubak János és a másodikos  

osztályfőnök 

• 1.osztályosok beiratkozása az EMMI által meghatározott időpontban, 

 felelősek: intézményvezető, iskolatitkár 

• FÖLD napja megemlékezés iskolai keretben rajzverseny helyi szinten, 

 felelős: Tubak Zsuzsanna, Eszenyiné Fábián Ildikó 

 • Virágvasárnap, felelős: Tubak János 

• Értesítések átadása a tanulói középiskolai felvételiről, felelős: 

 intézményvezető 

• A Magyar Költészet napja, felelős: Györfiné Rózsa Katalin 

• Házi tanulmányi verseny, felelős: alsós munkaközösség vezető 

• Holocaust emléknap (rendhagyó történelem óra a 8. osztályban), felelős: 

 történelmet tanító pedagógus 

• NETFIT mérés lezárása, felelős: Kiss Árpád 

         Ballagási előkészület a 7. osztály disco, felelős: Kovács Olga 

Május:  

• Családi Istentisztelet 1. osztály, felelős: Tubak János és az elsős 

osztályfőnök 

• Tavaszi papír és PET palack gyűjtés, felelős: DÖK vezető 



• Madarak és fák napja helyi program, felelős: Mülek Lajos, Rádné 

 Németh Edit 

• Anyák napja, felelős: osztályfőnökök 

• Országos kompetencia mérés és az országos idegen nyelvi mérés helyi 

 lebonyolítása, felelős: Polgári József és Eszenyiné Fábián Ildikó 

• Áldozó csütörtök, templomi istentisztelet, felelős: Tubak János 

• Gyermeknap, felelősek: intézményvezető és osztályfőnökök 

• Tanulmányi kirándulások, felelős: osztályfőnökök  

• Természetbúvár vetélkedő, felelős minden pedagógus 

Június:  

• Konfirmációs vizsga és fogadalom tétel, felelős: Tubak János és a 8. 

 osztály osztályfőnöke 

• Év végi jutalmazás előkészítése, felelős: intézményvezető 

• Nemzeti Összetartozás Napja helyi megemlékezés, felelősek: Mülek         

Lajos 

• Osztályozó értekezlet, felelős: intézményvezető 

• Tanügyi dokumentumok zárása, felelősek: Polgári József, 

 intézményvezető, iskolatitkár 

• Ballagási ünnepség, felelősek: intézményvezető, Tubak János, Polgári 

József, Kovács Olga 

• Ünnepélyes tanévzáró, felelős: intézményvezető 

• Tantestületi értekezlet felelős: intézményvezető 

• Szabadságolás ütemezése, felelős: iskolatitkár 

• Az Önértékelési csoport beszámolója, felelős: Polgári József 

• Tanévzáró ünnepi istentisztelet, felelős: Tubak János, intézményvezető 

Július:  

• Nyári táboroztatások, iskolai nagytakarítás, karbantartás, felelős: 

 intézményvezető  helyettes  

Augusztus:  



• Tankönyvosztás, felelős: Polgári József 

• Tanévnyitó alakuló tantestületi értekezlet, felelős: intézményvezető 

• Javítóvizsga, felelős: intézményvezető helyettes 

• Ünnepélyes tanévnyitó, felelős: intézményvezető 

• Családlátogatás felelősek: osztályfőnökök 

 

Záradék: A nevelőtestület az alakuló értekezleten a munkatervet megismerte, 

elfogadta. A munkaterv érvényességét a fenntartó hagyja jóvá. 

 

Zsadány, 2018.08.31. 

       Eszenyiné Fábián Ildikó 

           Intézményvezető 

 

 

 

 


