
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MOTTÓ 
 
 

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a 
tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka 

örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és 
hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” 

 
\Szent-Györgyi Albert\ 

 
 
 
 
 
A 2019/2020. tanévi intézményi éves munkatervet intézményi szabályozók, jogszabályi 
hátterek figyelembevételével, a munkaközösségek javaslatai alapján összeállította: 
 
 
 

Bagóczki Zsoltné 
intézményvezető-helyettes 
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- AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

 

Megnevezése 
- Hivatalos neve: Békéssámsoni Általános Iskola  

 
Feladatellátási helye 

- Székhelye: 5946 Békéssámson, Andrássy u. 41. 
 
Alapító és fenntartó neve és székhelye: 

- Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
- Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 
- Alapító székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 42-46. 
- Fenntartó neve: Békéscsabai Tankerületi Központ 
- Fenntartó székhelye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

 
Típusa: 

-  általános iskola 
 
OM azonosító:  

- 028330 
 
Köznevelési és egyéb alapfeladata 

- általános iskolai nevelés-oktatás 
- nappali rendszerű iskolai oktatás (alsó tagozat, felső tagozat) 
- sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 

fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) 
- integrációs felkészítés 
- iskola maximális létszáma: 331 fő 
- iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

 
A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

- Helyrajzi száma:             951 
- Hasznos alapterülete:               nettó 2160 nm 
- Intézmény jogköre:            ingyenes használati jog 
- Békéscsabai Tankerületi Központ jogköre:         vagyonkezelői jog 

  
 
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

  
 

Az intézmény jogállása, és vezetőjének kinevezési rendje: 
 

- Önálló jogi személy, szakmailag önálló nevelési-oktatási intézmény. 
- Vezetője az igazgató.  
- Az igazgatót a fenntartó bízza meg.   
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Az intézmény pénzügyi- gazdasági feladatait ellátó önálló költségvetési szerv 
neve, címe:  
 

- Békéscsabai Tankerületi Központ 
- 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 
 

 
Az intézmény felügyeleti szerve:  
 

- Békéscsabai Tankerületi Központ 
- 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 
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- AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 

 
 Személyi feltételek - alkalmazottak 

 
Alkalmazotti feltételek - fő 
 

Munkakör fő 
Pedagógus 18 
Óraadó  3 
Áttanító (ide) 1 
Tartósan távollévő pedagógus 1 
NOKS 1 
Technikai 5 
Tartósan távollévő technikai 1 
Közfoglalkoztatott 2 
Hitoktatók 2 

Vezetők: 
- Nagy József –intézményvezető – magasabb vezető 
- Bagóczki Zsoltné – intézményvezető-helyettes – magasabb vezető 

 
A munkaközösségek vezetői: 

- Alsó Tagozatos (tanítói) munkaközösség – Gulyásné Fekete Ildikó 
- Humán Munkaközösség – Tejsiné Gajdács Márta 
- Természettudományi munkaközösség – Hebőkné Nagy Gabriella 
- Osztályfőnöki Munkaközösség – Setény Iréne 
- BECS munkaközösség – Batáné Mátó Teodóra 

 
A diákönkormányzat segítő pedagógusa: 

- Sántha András 
 
A szülői munkaközösség elnöke: 

- Kovács Natália  
 
A tankönyvfelelős: 

- Setény Iréne 
 
Osztályfőnökök: 

Osztály Osztályfőnök 
1.a Varga Angéla 
2.a Gulyásné Fekete Ildikó 
3.a Bálint Lajosné 
3.b Fülöpné Szabó Beáta 
4.a Virág Zoltánné 
5.a Hebőkné Nagy Gabriella 
5.b Igaz Tímea 
6.a Kovács Györgyi 
6.b Virág Zoltán 
7.a Tejsiné Gajdács Márta 
8.a Horváth Zoltán 
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Feladatot ellátó pedagógusok, óraadó/áttanító pedagógusok, NOKS-os- és 
technikai dolgozók, közfoglalkoztatott munkavállalók és tartósan távollévők 
névsora és munkaköre: 
 

 Pedagógusok Munkakör 
1.  Bagóczki Zsoltné intézményvezető helyettes, tanító 
2.  Batáné Mátó Teodóra matematika-fizika szakos tanár  
3.  Bálint Lajosné tanító  
4.  Benyóné Kovács Bettina angol óraadó/áttanító tanár 
5.  Csehi József kémia óraadó/áttanító tanár 
6.  Fülöpné Szabó Beáta tanító 
7.  Gulyásné Fekete Ildikó tanító – Alsós munkaközösség vezetője 
8.  Hajas Tibor táncpedagógus – áttanító óraadó tanár 
9.  Hebőkné Nagy Gabriella földrajz-biológia szakos tanár – Term.tud.-reál- 

munkaközösség vezetője 
10.  Horváth Zoltán testnevelő tanár 
11.  Hodák Tünde Judit ének-zene óraadó/áttanító tanár 
12.  Igaz Tímea rajz szakos tanár 
13.  Kissné Dafkó Ágnes gyógytestnevelő tanár, tanító, fejlesztőpedagógus 
14.  Kovács Györgyi német szakos tanár 
15.  Nagy József intézményvezető, tanító 
16.  Nagy-Szilágyi Mária tanító, napközis nevelő 
17.  Sántha András metem.-tört.-magyar ny. és irodalom-tech. szakos tanár 
18.  Setény Iréne informatika, könyvtárped. szakos tanár, Oszt. főn. 

mk.vez. 
19.  Tejsiné Gajdács Márta történelem-német szakos tanár, Humán mk.vez. 
20.  Varga Angéla tanító 
21.  Verók Tímea GYES, fejlesztőpedagógus – tartósan távollévő 
22.  Virág Zoltán magyar nyelv és irodalom szakos tanár 
23.  Virág Zoltánné tanító  
 Foglalkoztatottak  Munkakör 
24.  Bajnóczi Mihály fűtő-karbantartó 
25.  Csengeriné Gulyás Mónika takarító – helyettesítő 
26.  Gulyásné Csongrádi Szilvia takarító 
27.  Juhász-Nagy Éva iskolatitkár 
28.  Lukács Istvánné takarító 
29.  Pferschitz Ilona takarító  
 Közfoglalkoztatottak  Munkakör 
30.  Bukta László segédmunkás 
31.  Bodzsár Imréné portás 
 Hitoktatók  
32.  Lapis Zsuzsa református lelkész 
33.  Halász Zsuzsanna római katolikus hitoktató 
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Pedagógus minősítő eljárás után „Pedagógus II.” fokozatba lépett: 
 

Pedagógus neve Pedagógus minősítés dátuma 
Oroveczné Novák Andrea 2019. 
Varga Angéla 2019. 
Bagóczki Zsoltné 2018. 
Gulyásné Fekete Ildikó 2018. 
Nagy József 2017. 
Nagyné Farkas Enikő 2017. 
Sántha András 2018. 
Tejsiné Gajdács Márta 2017. 
Batáné Mátó Teodóra 2015 
Setény Iréne 2015. 

 
 
Pedagógus minősítő eljárás folyamatban: 

- Fülöpné Szabó Beáta – Ped. II 
- Hebőkné Nagy Gabriella – Ped. II 
- Horváth Zoltán – Ped. II 
- Nagy József – Mesterpedagógus 
 

 
 Személyi feltételek - tanulók 

 
Intézményi tanulói létszámadatok 
 

Osztályok száma Tanulók létszáma 
11 173 

 
Osztály 

megnevezés 
Osztály 

létszáma fő 
SNI fő 

Számított 
létszám fő 

1.a 22 3 25 
2.a 15 2 18 
3.a 13 1 14 
3.b 16 1 17 
4.a 17 1 18 
5.a 15 1 16 
5.b 14 0 15 
6.a 12 2 14 
6.b 13 0 13 
7.a 15 0 15 
8.a 21 1 22 

ÖSSZESEN 173 11 184 
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 Feladatok a személyi feltételek – alkalmazott és tanuló - területén 

 
Feladat megnevezése Felelős Határidő 
Óraadók felvétele intézményvezető augusztus 31. 

Személyi anyagok aktualizálása 
int.vez.-helyettes, 
iskolatitkár 

szeptember 30. 

KIR_SZNY aktualizálása, 
tanévkezdési feladatok 

iskolatitkár 
szeptember 10. – 
folyamatos a tanévben 

Tanulói létszámadatok  iskolatitkár szeptember 03. 

Beírási naplók aktualizálása 
int.vez.-helyettes, 
iskolatitkár 

szeptember 30. – 
folyamatos a tanévben 

Pedagógus minősítésre készülő 
pedagógusok munkájának 
segítése 

intézményvezető 
int.vez.-helyettes,  
BECS 
munkaközösség-
vezető 

folyamatos 

A 2019/2020. tanév indításának 
feladatai a fenntartó által 
megküldöttek alapján 

Intézmény 
vezetése 

ütemterv szerint 

 
 
 Tárgyi feltételek 

 
- Az iskola épületében megtörtént a tisztasági meszelés és a nyári takarítás is 

befejeződött. A festési- és parkgondozási, valamint egyéb karbantartási 
munkálatokat egy a TÖMB Kft szakemberei a Tankerület által kiadott eljárásrend 
alapján elvégezték. 

- Pedagógusok oktató-nevelő munkájához szükséges szakmai anyagok, eszközök 
biztosítása folyamatos. 

- Irodaszerek, nyomtatványok, működéshez szükséges anyagok (eü. papír, 
tisztítószerek, egyéb szükséges anyagok) biztosítása folyamatos 

- A tankönyvek megérkeztek – 2019.08.16. 
- A nyári szünet ideje alatt érkezett eszközök:  

o interaktív panel (EFOP-3.2.4 projekt) 
o ping-pong asztal (EFOP-3.3.5.-17-2017-00038 - pályázat) 
o játékos sporteszközök (EFOP-3.3.5.-17-2017-00038 - 

pályázat) 
o fejlesztő játékok ( Szülő-Suli pályázat EFOP-3.11.1-17-

2017-00014) 
o sportszercsomag_Bozsik 

 
 
Források: 

- Békéscsabai Tankerületi Központ – fenntartó 
- Pályázatokba történő bevonás által 
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 Feladatok a tárgyi feltételek területén 

 
Feladat megnevezése Felelős Határidő 
Tantermek, iskolai helyiségek, 
iskolai eszközök használati 
rendjének betartása, betartatása 

pedagógusok folyamatos 

Tankönyvek megrendelése, 
könyvtári állományba vétele, 
osztása  

intézményvezető, 
tankönyvfelelős 

2019.09.15., következő 
tanévre előírt határideig, 
illetve szükség szerint 
folyamatos 

Szakmai anyagok, eszközök 
rendelése 

szaktanár folyamatos 

Tanügyi nyomtatványok 
rendelése 

intézményvezető,  
int.vez.-helyettes, 
iskolatitkár 

szeptember-január 

Karbantartási / parkfenntartási 
munkák jelzése – igénybejelentés 
tankerület felé 

intézményvezető, 
int.vez.-helyettes, 
iskolatitkár 
karbantartó 

folyamatos 

A működést érintő 
meghibásodások jelzése, 
javításukra igénybejelentés 
tankerület felé 

intézményvezető, 
int.vez.-helyettes,  
pedagógusok, 
iskolatitkár, 
technikai szem. 

folyamatos 

Az intézményi működéshez 
szükséges tisztítószer, egyéb 
higiénés eszközök, apró tárgyak 
beszerzésére igénybejelentés 

intézményvezető, 
int.vez.-helyettes, 
iskolatitkár, 
technikai szem. 

folyamatos 

Közüzemi mérőóra állások 
jelentése tankerület felé 

iskolatitkár, 
karbantartó 

folyamatos 

KONICA nyomtatók óraállásának 
jelentése tankerület felé 

intézményvezető, 
int.vez.-helyettes, 
iskolatitkár 

folyamatos 

Red-Mine alkalmazása 
intézményvezető, 
int.vez.-helyettes, 
iskolatitkár 

folyamatos 

Érintés-, tűz-, illetve 
villámvédelem - intézkedés 

intézményvezető folyamatos 
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- AZ INTÉZMÉNY BELSŐ MŰKÖDÉSI RENDJE 

 A vonatkozó törvények, rendeletek, a szervezeti és működési szabályzat, 
valamint az intézményi működést szabályozók (Pedagógiai program, Házirend, 
Intézményi éves munkaterv) előírásai mérvadóak, azok betartása, betartatása az 
intézmény vezetésének feladata. 

 
Az intézményi szabályozó dokumentumok megismerése és betartása minden intézményi 
dolgozó számára kötelező. 
 

 A működés színterei 
- Szakmai munkaközösségek 
- Szülői munkaközösség 
- Diákönkormányzat 

 
 Munkaköri leírások 

 
Az iskolában dolgozók feladatait munkaköri leírás rögzíti, mely munkaköri leírásokat 
évente vizsgálja felül és szükség szerint évente módosítja az intézményvető. 
 
A tanulók feladatait/jogait az intézmény házirendje rögzíti. 
 

 Feladatok a belső működés terén 
 

Feladat megnevezése Felelős Határidő 

Tűz- és balesetvédelmi oktatás – 
munkavállalók és tanulók  

fenntartó 
intézményvezető 
osztályfőnökök 

Munkavállalók: 
2019.08.28. 
Tanulók: 
2019.09.02.  

Tantárgyfelosztás, órarend, 
ügyeleti rend 

intézményvezető, 
int.vez.-helyettes 
munkaközösség-
vezetők 

2019.09.02. 

Munkaköri leírások ellenőrzése, 
aktualizálása 

intézményvezető 2019.09.30. 

Napközis ellátás igényfelmérése 
osztályfőnökök 
int.vez.-helyettes 

2019.09.02. 

Ebédeltetési rend kialakítása, 
beosztása 

int.vez.-helyettes 2019.09.02. 
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- NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA – A TANÍTÁSI ÉV 

 
 Hitvallás / Alapelvek 

 
Az iskola nevelőtestületének pedagógiai hitvallása: mindent a gyermekért, a 
gyermek érdekében. 
 
Alapelvünk:  

- Türelem, tolerancia, követelés, tisztelet, humanizmus. 
- Szeretnénk olyan kedvező iskolai légkört teremteni, ahol a tanulók otthon 

érezhetik magukat. 
 
Ennek érdekében: 

- A tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk, 
- a tanulók egyéni képességeit figyelembe vesszük az oktatás során, 
- a tanulókkal megismertetjük a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják mit várunk el tőlük. 
 
A nevelő-oktató munka kiemelt szempontjai: 

- A pedagógusok munkafegyelme, 
- a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 
- a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 
- a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 
- a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, 
- a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 

 az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 
 a tanítási óra felépítése és szervezése, 
 a tanítási órán alkalmazott módszerek, 
 a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása a tanítási órán, 
 az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

- a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a 
közösségformálás. 

 
 2018/2019. tanév tanulmányi átlag:  

- az iskola tanulmányi átlaga: 4,05  
- az iskola magatartási átlaga: 4,19  
- az iskola szorgalmi átlaga: 3,94  
 

2018/2019. évi beszámoló melléklete a KRÉTA_statisztika! 
 

 2018/2019. tanév tantárgyi bukás: 
 

Osztály 1 tantárgyból / fő 2 tantárgyból / fő 3 tantárgyból / fő 

5. a, 7. a 
1 fő –  

magyar irodalom 
1 fő –  

fizika, matematika 
0 

Összesen: 1 2 0 
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 Javítóvizsga:  
- 1 fő magyar irodalom - 2 
- 1 fő fizika, matematika 2 / 2 

 
 2018/2019. tanévben évismétlésre kötelezett tanulók: 0 fő 

 
 2018/2019. tanévben megszűnt tanulói jogviszony: 

 
Tanuló  Tanuló osztálya Jogviszony megszűnésének oka  

1 fő 6.a 
Átiratkozás 6 évfolyamos 
gimnázim_2019/2020. tanévre-– 
szülői döntés 

 
 2018/2019. tanévben átiratkozással keletkezett tanulói jogviszony: 

 

Tanuló  
Tanuló 

osztálya 
Jogviszony 

kezdete 
Jogviszony 
létesítésének oka  

1 fő 1.a 2019.04.29. nevelésbe vétel 
1 fő 4.b 2019.04.29. nevelésbe vétel 

 
 

 Továbbtanulás – 2018/2019. 
 

8. évfolyamos tanulók létszáma  31 

A 8. o. tanulók továbbtanulása   

Gimnáziumban 8 

Szakgimnáziumban 9 

Szakközépiskolában 9 

Szakiskolában 5 

Köznevelési Hídprogram 0 

6. évfolyamos tanulók létszáma (fő) 16 

6 évfolyamos gimnáziumban továbbtanulók létszáma (Liska Márkusz) 1 

Szakképzési Hídprogramra jelentkezettek száma (fő) 0 

 
 
 Tanuló 
osztálya 

Középfokú intézmény neve – Felvételt 
nyert 

8. a 
Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos 
Szakgimániuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma 

8. a 
HSZC Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 

8. b 
Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium 

8. b 
HSZC Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 
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8. b 
HSZC Kalmár Zsigmond Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 

8. b 
HSZC Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 

8. b 
Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium 

8. a 
Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai 
és Közlekedési Szakgimnáziuma 

8. a 
Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

8. b 
HSZC Kalmár Zsigmond Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 

8. b 
Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos 
Szakgimániuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma 

8. b 
Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium 

8. b 
Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

8. b Jankó János Általános Iskola és Gimnázium 

8. b 
Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium 

8. a 
Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium 

8. a 
Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium 

8. b 
SHSZC Eötvös József Szakgimnázium és 
Szakközépiskolája 

8. a 
Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium 

8. b 
Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

8. b 
Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium 

8. b 
Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

8. a 
Gregus Máté Mezőgazdasági Szakgimnázium 
és Szakközépiskola 

8. a 
Gregus Máté Mezőgazdasági Szakgimnázium 
és Szakközépiskola 

8. b 
HSZC Kalmár Zsigmond Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 

8. a 
Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

8. a 
Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium 

8. a 
Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium 
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8. a 
Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium 

8. a 
Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium 

8. a 
Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos 
Szakgimániuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma 

 
 Beiskolázás 

 
A 2019/2020-as tanévre megtartott beírás során 35 tanuló iratkozott be iskolánkba, 
ebből 22 fő (felvéve) kezdi meg a tanévet. 
 

 Az intézmény munkaközösségei által megfogalmazott célok: 
 

- A munkaközösség tagjai szakmai munkájának összehangolása 
- Koncentráció megteremtése a tantárgyak között 
- A tanulókkal, tanítással kapcsolatos problémák megvitatása 
- Érdekes, hasznos programok szervezése a tanulók számára 
- Egymás munkájának segítése 
- Egymás minél alaposabb megismerése a hatékonyabb oktatási-nevelési 

munka érdekében 
- Az iskolavezetés munkájának segítése 
- Magas színvonalú, hatékony munka  
- Személyiségfejlesztés, közösségek alakítása, erősítése 
- Tanulmányi kirándulások szervezése 
- Osztályfőnöki tanmenetek egységes elvek szerinti elkészítése 
- A tanulók viselkedéskultúrájának fejlesztése 
- A tanulók kommunikációs képességének javítása, támogatása 
- A célravezető tanulási módszerek kialakítása 
- Pályaorientáció segítése 
- Pénzügyi és gazdasági tudatosság előmozdítása 
- Hazaszeretetre és keresztény értékrendre nevelés 
- A tanulók fizikai, lelki és szellemi valóságának harmonikus 

kibontakoztatása 
- Szülőkkel és szaktanárokkal való folyamatos kommunikáció a gyerekek 

optimális fejlődése/fejlesztése érdekében 
 

 
 Feladatok a nevelő-oktató munka terén 
 

 
Feladat megnevezése Felelős Határidő 
Órarendek elkészítése és azok 
rögzítése a KÉRTA rendszerben 

int.vez.-helyettes 2019.09.15. 

Terembeosztások elkészítése int.vez.-helyettes 2019.09.15. 
Intézményi munkaterv 
elkészítése, elfogadása, tanév 

intézményvezető, 
int.vez.-helyettes 

2019.08.28. 
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rendjében meghatározott 
programok összehangolása 
Szakmai munkaközösségek 
munkaterveinek elkészítése, 
elfogadása 

intézményvezető, 
int.vez.-helyettes 

2019.08.28. 

Szakkörök, egyéb foglalkozások - 
igényfelmérés 

int.vez.-helyettes 2019.09.15. 

Tanmenetek elkészítése, leadása, 
jóváhagyása 

intézményvezető 2019.09.15. 

Tantermek előkészítése, díszítése 
osztályfőnökök, 
szaktanárok 

2019.09.15. 

OKM / Nyelvi mérés / NETFIT / 
DIFFER és egyéb mérések 
előkészítése, elvégzése, értékelése 

intézményvezető, 
int.vez.-helyettes 
munkaközösségek 
vezetői 

Vonatkozó EMMI 
rendelet értelmében 

Tanulmányi versenyek 
(intézményi és intézményen 
kívüli) szervezése, lebonyolítása 

int.vez.-helyettes, 
munkaközösségek 
vezetői és tagjai 

folyamatos 

Továbbtanulás – 8. o. 
intézményvezető, 
8. o. osztályfőnök 

vonatkozó EMMI 
rendelet értelmében 

Beiskolázással kapcsolatos 
feladatok – 2020/2021. – 1.o. 

intézményvezető, 
int.vez.-helyettes, 
iskolatitkár 

Rendeletben és a 
fenntartó tankerület 
által szabályozottak 
szerint 
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- A TANÉV RENDJE 

 

„11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 

a 2019/2020. tanév rendjéről 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 
szakképzés tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és 
technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya kiterjed 
a) az iskolákra, 
b) a kollégiumokra, 

c) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és 
kollégiumaira, továbbá a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre, 

d) a többcélú intézmények - beleértve a szakképzési centrumokat is - iskoláira és kollégiumaira 
[a továbbiakban az a)-d) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény] fenntartóra tekintet 
nélkül, 

e) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), 
f) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra, 
g) a tankerületi központokra és a Klebelsberg Központra, 
h) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra, 
i) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre, 
j) a pedagógusokra, 
k) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőkre, a műszaki, kisegítő és az egyéb munkakört 

betöltőkre, valamint 
l) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire. 

2. A tanév, a tanítási év 

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei 
között kell megszervezni. 

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2019/2020. tanévben a tanítási év első tanítási 
napja 2019. szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő). A tanítási napok 
száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvan nap. A nappali oktatás 
munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvennyolc, gimnáziumban, 
szakközépiskolában és szakiskolában százhetvenkilenc nap a tanítási napok száma. 

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó 
tanítási nap 

a) középfokú iskolákban - a b)-e) pontban meghatározott kivétellel - 2020. április 30., 
b) a rendészetért felelős miniszter fenntartásában működő szakgimnáziumokban 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(94)B(1)p(a)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(94)B(1)p(b)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(94)B(1)p(p)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(94)B(1)p(r)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(94)B(1)p(r)
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ba) a másfél éves képzés esetén 2020. január 6., 
bb) a két tanéves képzés esetén 2020. május 22., 

c) a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában működő, kizárólag a honvédelemért felelős 
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában 
2020. május 22., 

d) szakképző iskolákban féléves, másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves 
oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók esetében 2020. január 6. 

e) a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban és a 
Szakképzési Hídprogram keretében részszakképesítésekre való felkészítést folytató 
szakközépiskolákban 2020. május 29. 

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem 
akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében 
meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben 
gondoskodik az elmaradt tananyag 2020/2021. tanítási évben történő feldolgozásáról. 

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola - ha az iskola fenntartója, működtetője azzal 
egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja - a tanulói részére pedagógiai program 
végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, 
kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti. 

(6) A 2019/2020. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési 
programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2019/2020. tanévre 2019. szeptember 
1-jét követően is beiratkozhatnak. 

(7) Az EFOP-3.7.1-17 „Aktívan a tudásért” projektben felnőttoktatás keretében részt vevő 
tanulók a 2019/2020. tanévre 2019. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak. 

3. § (1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó 
napját - a tanítási év első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg. 

(2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési 
évfolyamain, amelyeken - a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben - közismereti 
képzés nem folyik, a keresztféléves oktatásszervezés keretében február első hetében is 
megkezdhető. A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg a 2. § (3) 
bekezdése figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfeleljen. 

4. § (1) A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a 
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-
ban meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést 
ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. 

(2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak 
nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, 
hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás 
céljából meg kell küldeni a fenntartónak. 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sid
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(3) A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó, 
az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal 
kapcsolatos támogató rendszer, valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési 
adatait tartalmazó informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer (a továbbiakban: NETFIT) 
szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. A 
nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a 
fenntartónak. 

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 

5. § A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 
meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelés-oktatást végző 
iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő 
gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, a 
szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy 
tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai 
diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs 
célra használható fel. 

6. § (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első 
tanítási nap 2019. november 4. (hétfő). 

(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első 
tanítási nap 2020. január 6. (hétfő). 

(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első 
tanítási nap 2020. április 15. (szerda). 

(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és 
befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, 
valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - az Nkt. 30. § (2) és (3) 
bekezdésében meghatározottak megtartásával - heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a 
szükséges feltételeket megteremti. 

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)-(3) bekezdésben meghatározott 
időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére 
szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai 
indokolják. 

(6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az 
iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet 
megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. 

(7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1) 
bekezdése értelmében, továbbá a 2. § (2) bekezdésében előírt tanítási napok számára figyelemmel - 
a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

4. A vizsgák rendje 

7. § (1) Az érettségi vizsgákat, a szakképző iskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben 
foglaltak szerint kell megtartani. 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(30)B(2)
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(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. 
A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg. 

5. A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba 
történő felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok 
lebonyolításának ütemezése 

8. § A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba 
történő felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok 
lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza. 

6. A témahetek megszervezése 

9. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. 
§ (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért 
felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg: 

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2-6. között, 

b) Digitális Témahét 2020. március 23-27. között, 

c) Fenntarthatósági Témahét 2020. április 20-24. között. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a 
témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő 
tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti. 

7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 

10. § (1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében 
meghatározott méréseket, értékeléseket a 2019/2020. tanévben a Hivatal szervezi meg 2020. 
május 27. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben 
való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelésórák 
kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett iskolák a Hivatal 
részére 2019. november 22-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához 
szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az 
iskolákban, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) 
bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén bonyolítják le. 

(3) A Hivatal 2021. február 26-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd 
megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a 
fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza. 
A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek. 

(4) A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató 
általános iskolákban a Hivatal 2020. május 13-án szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a 
hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a 
nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az 
érintett általános iskolák a Hivatal részére 2019. november 22-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok 
tanulói és intézményi adatait 2020. június 10-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 
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A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján 
állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, 
annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2020. június 10-ig. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az 
iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók 
körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen 
nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola 
pedagógusai 2020. május 20-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök 
alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli 
tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett iskolák a 
Hivatal részére 2019. november 22-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 
2020. június 10-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az 
érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket 
idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos 
módon teszi közzé 2020. június 10-ig. 

(6) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az 
általános iskolák 2019. október 11-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az 
óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek 
fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az 
azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 
alkalmazását. Az igazgatók 2019. október 25-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a 
Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az 
iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2019. november 29-ig kell elvégezniük. 

(7) A 2019/2020. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés 
keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. 
évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő tanulók esetében 2020. január 8. és 2020. április 24. között kell 
megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2020. május 29-ig töltik fel a NETFIT 
rendszerbe. 

11. § (1) 2020. január 6. és 2020. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell 
vizsgálni a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók magas arányával, ezen belül különösen a 
megelőző három év országos kompetenciamérési eredményei alapján alacsony teljesítménnyel 
érintett, valamint a magas szegregációs indexszel jellemezhető köznevelési intézményekben a 
lemorzsolódás megelőzése és a teljesítmény javítása, valamint a deszegregáció érdekében tett 
intézményi, fenntartói intézkedéseket és azok megvalósulását. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a 
Hivatal 2020. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. 

8. Záró rendelkezések 

12. § Ez a rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba. 

13. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén hatályát veszti.” 
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Tanítás nélküli munkanapok felhasználása 
 
 

Tanítás 
nélküli 

munkanap 
Cél Dátum 

1.  Pályaorientációs nap 2019.10.25. 
2.  Önképző nap 2019.12.07. 
3.  Nevelőtestületi kirándulás 2019.12.14. 
4.  Félévi nevelőtestületi értekezlet 2019.02.03. 

5.  
Gesztenye Galopp honvédelmi 
jellegű akadályverseny 

2020.04.24. 

6.  DÖK – Iskolai sportnap 2020.05.29. 
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- ISKOLA KAPCSOLATAI  

 
A mindennapos tevékenységünk elengedhetetlen feltétele a jó kapcsolattartás a 
közelebbi és távolabbi segítőinkkel. 
 

Békéscsabai Tankerületi Központ 
Korrekt, szoros együttműködés, jó munkakapcsolat 

 
Békéssámson Községi Önkormányzat 

Korrekt, szoros együttműködés, jó munkakapcsolat 
 

A Békéssámson Községi Óvoda és Napközi Konyha 
Megalapozza az iskolakezdést. A leendő elsős tanítók ellátogatnak az óvodába, 
foglalkozásokon vesznek részt. A nagycsoportos gyerekek meglátogatják az 
iskolát. 
 

 Közösségi színtér 
Versenyek, előadások, ünnepi rendezvények számára helyet biztosít a 
művelődési ház. 
 

Egyházak 
Biztosítjuk a hitoktatás zavartalan működését, a hittan óráknak megfelelő 
időben helyet biztosítunk. 
 

Békés Megyei Tudásház és Könyvtár 
- továbbképzések szervezése 
- szakmai tanácsadás 
- tanulmányi versenyek szervezése 
- Áthelyező Bizottság (tanulói képességvizsgálatok igénybevétele) 
 

Orosházi Kistérség Gyermekjóléti Központja 
 
Békés Megyei Pedagógusi Szakszolgálat Orosháza és Békéscsaba 
 
Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltóság 

- versenyekre felkészítés 
- versenyek közös szervezése 
 

Békés Megyei Katasztrófavédelem Orosházi kirendeltsége 
- versenyekre felkészítés 
- versenyek közös szervezése 
- ismeretterjesztő előadások tartása 
 

Orosházi Rendőrkapitányság 
- versenyekre felkészítés 
- versenyek közös szervezése 
- ismeretterjesztő előadások tartása 
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- EGYÉB FELADATOK  

 Intézményi / Intézményvezetési feladatok: 
 

Feladatok Határidő Felelős 

A jogszabályokban előírt, illetve a vonatkozó 
(Hivatal, fenntartó) eljárási rendeknek megfelelő 
feladatok elvégzése, koordinálása 

folyamatos 

- intézményvezető  
- intézményvezető 

helyettes 
- munkaközösségi 

vezetők 
Nevelőtestületi értekezletek, nevelőtestületi 
és/vagy alkalmazotti rendkívüli értekezletek 
összehívása 

folyamatos, 
illetve szükség 

szerint 
- intézményvezető  

Intézményi szabályozók felülvizsgálata, szükség 
szerinti módosítása 

szükség szerint 
- intézményvezető  
- nevelőtestület 

A veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a 
halmozottan hátrányos helyzetű, a BTM-es és az 
SNI-s tanulók nyilvántartásának pontosítása. A 
tanulókkal való foglalkozás tervezése és 
kedvezményeik nyilvántartása. Az integrációs 
tevékenység figyelemmel kísérése. 

2019. 
szeptember 30., 

illetve  
folyamatos 

- intézményvezető  
- intézményvezető 

helyettes 
- munkaközösségi 

vezetők 
- fejlesztőpedagógus 

Tanügyi dokumentumok pontos vezetésének 
ellenőrzése 

folyamatos 
- intézményvezető  
- intézményvezető 

helyettes 

Szakmai ellenőrzés / tanmenetek, óralátogatások 
stb./ 

2019. 
szeptember 15., 

illetve 
 folyamatos 

- intézményvezető  
- intézményvezető 

helyettes 
- munkaközösségi 

vezetők 

Ügyeleti munkarend kialakítása – ellenőrzése 

2019. 
szeptember 15., 

illetve 
folyamatos 

- intézményvezető  
- intézményvezető 

helyettes 
- munkaközösségi 

vezetők 

Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése 
Pályázatok beadása. 
Folyamatban lévő pályázatok fenntartása – 
beszámolók 

folyamatos 

- intézményvezető  
- intézményvezető 

helyettes 
- munkaközösségi 

vezetők 
- érintett szaktanárok 

Információáramlás hatékonyságának növelése folyamatos 

- intézményvezető  
- intézményvezető 

helyettes 
- nevelőtestület 

Köznevelési statisztika – KIR-STAT 
2019. október 

01. 

- intézményvezető  
- intézményvezető 

helyettes 
DIFER mérés A Hivatal - intézményvezető  
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értesítése 
alapján 

- intézményvezető 
helyettes 

- 1.o. osztályfőnök 
- fejlesztőpedagógus 

8. évfolyamos tanulók, illetve törvényes 
képviselőik tájékoztatása a középfokú iskolai 
felvételi eljárásrendről, illetve folyamatos 
tájékoztatásuk a középiskolai beiskolázással 
kapcsolatban  

2019. október 
31., illetve 
folyamatos 

- intézményvezető 
helyettes 

- 8.o. osztályfőnök 

A beiskolázással kapcsolatos feladatok  
EMMI rendelet 

alapján 

- intézményvezető  
- intézményvezető 

helyettes 
- 8.o. osztályfőnök 

Országos mérések – adatszolgáltatás 
A Hivatal 
értesítése 
alapján 

- intézményvezető  
- fejlesztőpedagógus 

Tankönyvrendelés előkészítése 2020. január 

- intézményvezető 
helyettes 

- tankönyvfelelős 
- szaktanárok 

Fizikai fittségi felmérés  
EMMI rendelet 

alapján 

- intézményvezető  
- intézményvezető 

helyettes 
- szaktanárok 

Országos (kompetencia) mérés 
EMMI rendelet 

alapján 

- intézményvezető  
- intézményvezető 

helyettes 
- szaktanárok 

Országos idegen nyelvi mérés  
EMMI rendelet 

alapján 

- intézményvezető  
- intézményvezető 

helyettes 
- szaktanárok 

Illetékes szakértői bizottság tájékoztatása a A 
tanévben esedékes tanulói felülvizsgálatokról 

2020. 
szeptember, ill. 

folyamatos 

- intézményvezető 
helyettes 

- fejlesztőpedagógus 

Pedagógus minősítés  folyamatos 

- intézményvezetés 
- BECS 

munkaközösség 
vezetője 

Önértékelés folyamatos 

- intézményvezetés 
- BECS 

munkaközösség 
vezetője 

Intézményvezetői ellenőrzés OH - intézményvezetés 
Intézményi ellenőrzés OH - intézményvezetés 
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- A 2019/2020-AS TANÉV RENDEZVÉNYEI 

 
 Emléknapok  
 

Aktualitás 
Szervezeti 
keret 

Október 04. Állatok Világnapja iskolai 

Október 6.  
Az aradi vértanúk emléknapja 

iskolai 

Október 23. 
Az 1956-os forradalom ünnepe 

iskolai 

„Mikulás” osztályszintű 

Karácsonyi ünnepség iskolai 
Január 19. 
A magyarországi németek elhurcolásának és 
elűzetésének emléknapja 

osztályszintű 

Február 25. 
A kommunizmus és egyéb diktatúrák 
áldozatainak emléknapja 

osztályszintű 

Március 15. 
Az 1848-as forradalom ünnepe 

iskolai 

Március 22. Víz Világnapja iskolai 

Április 11. Költészet Napja iskolai 
Április 16. 
A holokauszt áldozatainak emléknapja 

osztályszintű 

Május 1. vasárnapja Anyák Napja osztályszintű 

Május 22. Madarak, fák napja osztályszintű 

Június 04. Nemzeti Összetartozás Napja iskolai 

 
 
 Tervezett értekezletek 
 
Téma Dátum 
Alakuló 2019.08.22. 
Tanévnyitó 2019.08.29. 

Nevelőtestületi munkaértekezletek 
Szükség szerint az intézményvezetés 
összehívására történik, illetve havonta egy 
alkalommal hétfői munkanapon 7-8 óráig. 

Félévi értekezlet 2020.01. 
Osztályozó értekezlet 2020.06. 
Tanévzáró értekezlet 2020.06. 
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  Tervezett nyílt nap  
 
Alsó tagozat 2020.03.18. 
Felső tagozat 2019.03.19. 
 
 
 
 Pedagógusok fogadóórája 

 
1. Bagóczki Zsoltné Péntek: 14:00-15:00 

2. Bálint Lajosné Szerda: 09:00 – 10:00 

3. Batáné Mátó Teodóra Szerda: 14:00 – 15:00 

4. Fülöpné Szabó Beáta Péntek: 11:00 – 12:00 

5. Gulyásné Fekete Ildikó Hétfő: 11:00 – 12:00 

6. Hebőkné Nagy Gabriella Kedd: 10:00 – 11:00 

7. Horváth Zoltán Hétfő: 10:00 – 11:00 

8. Igaz Tímea Péntek: 08:00-09:00 

9. Kissné Dafkó Ágnes Csütörtök: 11:00 – 12:00   

10. Kovács Györgyi Kedd: 10:00 – 11:00 

11. Nagy József  

12. Nagy-Szilágyi Mária 
tanítási óra után csatlakozó 

órában 

13. Sántha András Hétfő: 13:00 – 14:00 

14. Setény Iréne Hétfő: 09:00 – 10:00 

15. Tejsiné Gajdács Márta Hétfő: 12:00 – 13:00 

16. Varga Angéla Szerda: 11:00 – 12:00 

17. Virág Zoltán Szerda: 09:00 – 10:00 

18. Virág Zoltánné Hétfő: 11:00 – 12:00 

19. Hodák Tünde 
Az óraadó/áttanító 
pedagógusokat, 
hitoktatókat a szakkör, vagy 
tanítási óra után csatlakozó 
órában kereshetik meg az 
érdeklődő szülők 

20. Csehi József 
21. Hajas Tibor 
22. Benyóné Kovács Bettina 
23. Halász Zsuzsanna 
24. Lapis Zsuzsanna 
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 Eseménynaptár  
 

A Békéssámsoni Általános Iskola 2019/2020. évi feladatai, versenyei, rendezvényei, 
szabadidős programjai az intézmény hagyományrendje, illetve a munkaközösségek 
javaslatai alapján havi lebontásban: 
 

Feladat / rendezvény / verseny Felelős 

A rendezvény 
tervezett 

költsége – Ft 
(Útiköltség – 
anyaköltség – 
jutalmazás – 
belépők stb.) 

2019. AUGUSZTUS 
Alakuló nevelőtestületi értekezlet 
- munkaközösségek megalakítása 
- munkaközösségek vezetőinek 

megválasztása 
- munkaközösségek munkaterveinek 

összeállítása 

Munkaközösségek és 
vezetőik 
Minden pedagógus 
 

0 

Intézményi éves munkaterv összeállítása, 
véleményezése, elfogadása 

Intézményvezetés 
Munkaközösségek 
vezetői 

0 

Tanévnyitó értekezlet 
Intézményvezetés 
Munkaközösségek és 
vezetőik 

0 

Javítóvizsgák megszervezése, 
lebonyolítása 

Intézményvezetés 
Munkaközösségek 
vezetői 
Érintett szaktanárok 

0 

Tantermek dekorációja 
Osztályfőnökök, 
szaktanárok 

0 

„Iskolanyitogató” rendezvény 
megszervezése, lebonyolítása 1. o. tanulók 
és szüleik részére 

1.osztályos tanítók 0 

Alsós faliújság elkészítése Alsós pedagógusok 0 
2019. SZEPTEMBER 

Tanévnyitó ünnepség megszervezése, 
lebonyolítása 

Alsós munkaközösség-
vezető, 1. osztályos 
tanítók 

0 

Tanmenetek, foglalkozási tervek 
elkészítése, leadása  

Minden pedagógus 0 

Tanév eleji szülői értekezletek megtartása  Osztályfőnökök 0  
Tankönyvek kiosztása. Tankönyv 
pótrendelés 

Setény Iréne 
Osztályfőnökök 

0 

Bizonyítványok leadása. Törzslapok 
megírása. 

Osztályfőnökök 0 

Munkaközösségi értekezletek 
Munkaközösség-
vezetők 

0 
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A „Tegyünk együtt környezetünkért!” 
programsorozatként a „Hozz egy cserép 
virágot!” akció ismételt meghirdetése  

Osztályfőnökök 0 

A tanév közben megjelenő új tanulmányi 
versenyek, pályázatok, diákolimpiai 
versenyek figyelemmel követése, 
nevezések – alsó és felső tagozaton 

Munkaközösségek 
vezetői  

40 000 

Matematika felvételi előkészítő beindítása Batáné Mátó Teodóra 0 
Diákolimpia-úszás körzeti forduló - 
Gyopáros 

Horváth Zoltán 10 000 

Gesztenyegyűjtés (Október hónapban is) DÖK – Sántha András 0 
„Te Szedd!” – akció a Takarítás világnapja 
alkalmából 7. évfolyamon 

Osztályfőnökök 5 000 

Internetes tanulmányi versenyekbe és a 
középiskolák által meghirdetésre kerülő 
levelezős versenyekbe történő 
bekapcsolódás 

Szaktanárok 0 

Komplex (több tantárgyat érintő) 
levelezős tanulmányi verseny – 
Mezőberény – felső tagozat 
(Eredményhirdetés május hóban- 
„Sulikóstoló” eredményhirdetés májusban) 

Batáné Mátó Teodóra 0 

2019. OKTÓBER 

DIFER-mérés 1. osztály 
1.osztályos tanítók, 
Kissné Dafkó Ágnes 
fejlesztő pedagógus 

0 

Honvédelmi akadályvezrsen_Békéscsaba Virág Zoltán 7 000 
Megyei diákolimpia_lövészet - Békéscsaba Virág Zoltán 7 000 

Gyulai József Természettudományos 
Műhely projekt részekén laborgyakorlat – 
7-8. évfolyam Hódmezővásárhely 

Hebőkné Nagy 
Gabriella 
Batáné Mátó Teodóra 
Csehi József 

0 

Atlétika- és mezei futóversenyek (körzeti, 
megyei, országos)  

Kissné Dafkó Ágnes 
Horváth Zoltán 

10 000 

Ünnepi műsor/megemlékezés  - Október 
06. 

Tejsiné Gajdács Márta 5 000 

Állatok világnapja alkalmából rajzverseny 
és egyéb rendezvények megszervezése, 
lebonyolítása az alsó tagozaton, plakát 
készítés felső tagozaton 

Alsós munkaközösségi 
vezető 
Osztálytanítók 
Hebőkné Nagy 
Gabriella 

25 000 

Humán munkaközösség tanulmányi 
kirándulása 

Tejsiné Gajdács Márta 0 

Bólyai csapatverseny matematikából – 
felső tagozaton 

Batáné Mátó Teodóra 
Sántha András 

10 000 

Ünnepi műsor/megemlékezés – Október 
23. 

Történelem szakos 
tanárok, 
osztályfőnökök 

5 000 
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Pályaorientációs nap – Október 26. 
Munkaközösség 
vezetői 
7-8. osztályfőnökök 

15 000 

Októberi statisztika előkészítése Intézményvezetés 0 

Diákolimpia – labdarúgás  
Horváth Zoltán 
Sántha András 

10 000 

2019. NOVEMBER 
Bethlen Gábor Református Gimnázium 
Nyílt labor c. programján való részvétel 7-
8. évfolyam 

Hebőkné Nagy 
Gabriella 
Csehi József 

2 500 

Arany Dobókocka Járási Matematika 
verseny – felső tagozat 

Batáné Mátó Teodóra 6 000 

Pitvarosi kistérségi matematika verseny – 
felső tagozat 

Batáné Mátó Teodóra 5 000 

Fogászati hónap az alsó tagozaton 
(eszköz) 

Alsós munkaközösségi 
vezető 
Osztálytanítók 

15 000 

Játékos sportverseny  
Horváth Zoltán 
Kissné Dafkó Ágnes 

20 000 

Országos diákolimpia_döntő_lövészet Virág Zoltán 20 000 
József Attila matematika verseny - 
Hmvhely 

Batáné Mátó Teodóra 
Sántha András 

5 000 

Iskolai jótékonysági bál megszervezése, 
lebonyolítása 

Nevelőtestület 0 

Hospitálás osztályfőnöki órán Setény Iréne 0 

Márton napi felvonulás 
Intézményvezetés 
Munkaközösségek 

20 000 

2019. DECEMBER 
„Ép testben ép lélek” – egészségvédelmi 
hét benne: egészség-, természet- és 
környezetvédelmi tesztek; előadás, 
filmvetítés, egyéni és osztályok közötti 
sportversenyek, kézműves 
foglalkozások…  

Hebőkné Nagy 
Gabriella  
Szaktanárok 

25 000 

Mikulás-ünnepségek osztályszintű 
megszervezése alsó tagozaton 

Osztályfőnökök 0 

Karácsonyi rajzpályázatok Igaz Tímea 2 000 
Adventi kézműves foglalkozás Igaz Tímea 15 000 

Karácsonyi műsor megszervezése, 
lebonyolítása 

Alsós munkaközösség 
vezetője 
3.o. osztályfőnökök 

20 000 

2020. JANUÁR  
A félévi oktató-nevelő munka értékelése, 
célkitűzések - a kapcsolódó adminisztrációs 
feladatok elvégzése. Félévi szülői értekezletek 
előkészítése, megtartása 
Célkitűzések a második félévre, akcióterv 
készítése 

Intézményvezetés 
Munkaközösségek 
vezetői 
Minden pedagógus 

0 
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A tankönyvrendelés előkészítése 

Setény Iréne 
Intézményvezetés 
Munkaközösségek 
vezetői 
Minden pedagógus 

0 

Megemlékezés: A magyarországi németek 
elhurcolásának emléknapja  

Sántha András 0 

Szóbeli idegen nyelvi verseny Orosháza 
Vörösmarty M. Tagintézményben – felső 
tagozat 

Tejsiné Gajdács Márta 
Kovács Györgyi 

6 000 

2020. FEBRUÁR 

Zrínyi Ilona matematika versenyen  
Batáné Mátó Teodóra 
Sántha András 

16 000 

Iskolai informatika verseny  Setény Iréne 10 000 
„Hagyományok-ízek” verseny – Orosháza 
– Felső tagozaton 

Igaz Tímea 5 000 

„Hagyományok-ízek” verseny – Orosháza 
– Alsó tagozaton 

Alsós munkaközösség 
vezetője 
Osztálytanítók 

5 000 

A kommunista diktatúrák áldozatainak 
napja – megemlékezés  

Sántha András 0 

Az előző évi kompetenciamérés mérés 
eredményeinek elemzése, értékelése 

Intézményvezetés 
Munkaközösségek 
vezetői 
Szaktanárok 

0 

Farsang 
Osztályfőnökök 
Szervezés: 8. évfolyam! 

0 

2020. MÁRCIUS 

Nyílt nap 1. osztályban 
óvodapedagógusok részére 

Alsós munkaközösség 
vezetője, 1.osztályos 
tanítók 

0 

Tankönyvrendelés előkészítése, Nyílt 
napok szervezése 

Munkaközösségek 
vezetői 
Setény Iréne 
Osztályfőnökök 

0 

Mezei futóverseny  
Horváth Zoltán 
Kissné Dafkó Ágnes 

20 000 

DIFER mérés eredményeinek értékelése 
Alsós munkaközösség, 
intézményvezetés 

0 

Lövészet_Nemzeti bajnokság - Békéscsaba Virág Zoltán 7 000 

Megemlékezés a Víz Világnapjáról – Alsó 
tagozaton 

Alsós munkaközösség 
vezetője  
Osztálytanítók 

0 

Megemlékezés a Víz Világnapjáról – Felső 
tagozat – faliújságon és biológia órákon 

Hebőkné Nagy 
Gabriella 

0 

Ünnepi műsor – 1848/49-es 
forradalomról 

Igaz Tímea 
Hebőkné Nagy 
Gabriella 

5 000 
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Felhívás, hogy minél nagyobb számban 
csatlakozzunk a Föld órája világméretű 
energiatakarékossági akcióhoz  

Hebőkné Nagy 
Gabriella 

0 

Bemutató óra – informatika Setény Iréne 0 
Szavalóverseny megszervezése, 
lebonyolítása, díjazása – felső tagozaton 

Virág Zoltán 
Sántha András 

15 000 

Szavalóverseny megszervezése, 
lebonyolítása, díjazása – Alsó tagozaton 

Alsós munkaközösségi 
vezetők 
Osztálytanítók 

30 000 

Német nyelvi országismereti verseny - 
Táncsics M. Gimnázium - Orosháza 

Tejsiné Gajdács Márta 
Kovács Györgyi 

6 000 

Matematika csapatverseny - Mezőberény Batáné Mátó Teodóra 8 000 
Faültetés Sántha András 10 000 
2020. ÁPRILIS 

Tankönyvek és fejlesztő eszközök 
megrendelése 

Setény Iréne 
Munkaközösség 
vezetők 

0 

Német nyelvi hét 
Tejsiné Gajdács Márta 
Kovács Györgyi 

25 000 

Diákolimpia – Tájfutás – Felső tagozat 
(Szabadkígyós vagy Póstelek) 

Horváth Zoltán 
Virág Zoltán 

10 000 

Országos Tájfutó Diákolimpia eredményes 
megyei verseny esetén 

Horváth Zoltán 
Sántha András 

50 000 

Szavalóverseny – járási forduló – 
Orosháza – Felső tagozat 

Virág Zoltán 
Sántha András 

6 000 

Költészet napja alkalmából meghirdetett 
területi szavalóversenyeken való részvétel 
– alsó tagozat: 
- Orosháza 
- Mezőhegyes 
- Tótkomlós 

Alsós munkaközösség 
vezetője és az érintett 
osztályok 
osztályfőnökei 

25 000 
 

Megemlékezés a holokauszt 
emléknapjáról 

Tejsiné Gajdács Márta 
Sántha András 

5 000 

Készüljünk a Húsvétra! - kézműves 
foglalkozás 

Igaz Tímea 5 000 

Gesztenye Galopp / „Jó gyakorlat” 
Nagy József és 
nevelőtestület 

100 000 

Diákolimpia – labdarúgás  
Horváth Zoltán 
Sántha András 

10 000 

2020. MÁJUS 

Idegen nyelvi mérés 
Országos kompetenciamérések 
lebonyolítása 

Intézményvezetés 
Munkaközösség-
vezetők 
Érintett pedagógusok 

0 

Bethlen Gábor Református Gimnázium – 
matematika verseny – felső tagozat - 
Hmvhely 

Sántha András 5 000 
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Madarak és fák napja alkalmából 
vetélkedőn való részvétel - Makó 

Hebőkné Nagy 
Gabriella 

10 000 

Madarak és fák napja – paraván díszítés - 
alsó tagozaton 

Alsó tagozatos 
munkaközösség 
vezetője 
Osztálytanítók 

0 

Anyák napja alkalmából osztályszintű 
megemlékezés az Édesanyákról. 

Osztályfőnökök 5 000 

Komplex tanulmányi verseny az alsó 
tagozaton 

Alsós munkaközösség 
vezetője 
Osztálytanítók 

25 000 

A mezőberényi komplex tanulmányi 
verseny („Sulikóstoló”) 
eredményhirdetése 

Érintett szaktanárok 6 000 

Idegen nyelvi mérés eredményeinek 
értékelése 

Tejsiné Gajdács Márta 
Kovács Györgyi 

0 

Újrahasznosított anyagokból tárgyak 
készítése és kiállítása  

Igaz Tímea 5 000 

Nemzeti bajnokság: lövészet Virág Zoltán 20 000 
Tavaszi Túra – Sárisáp Virág Zoltán 20 000 
Haditorna – Orosháza Virág Zoltán 5 000 
Iskolai labdarúgó bajnokság Sántha András 5 000 

1.osztályban kimenő DIFER mérés 
1.o. tanítók 
Fejlesztő pedagógus 

0 

Atlétika – körzeti verseny – labdarúgás Horváth Zoltán 15 000 
Kisiskolák sportversenye (foci, kézilabda, 
atlétika) 

Horváth Zoltán 20 000 

Kisiskolák sportversenye – labdarúgás Sántha András 20 000 
Diákolimpia – megyei – Békéscsaba Horváth Zoltán 6 000 

Tanulmányi osztálykirándulások 
lebonyolítása 

Munkaközösség-
vezetők 
Osztályfőnökök 

0 

2020. JÚNIUS 
Környezetvédelmi Világnap – június 5. 
Használt étolaj begyűjtése és elszállítása 

Sántha András 0 

Nemzeti összetartozás napja 
Tejsiné Gajdács Márta 
Sántha András 

5 000 

Iskolai sportnap – gyereknap  
DÖK 
Sántha András 

25 000 

Az éves oktató-nevelő munka értékelése 
Beszámolók elkészítése 
A kapcsolódó adminisztrációs feladatok 
elvégzése 

Intézményvezető  
Intézményvezető- 
helyettes 
Munkaközösségek 
vezetői 
Pedagógusok 

0 

Tankönyvrendelés módosítása szükség 
esetén 

Setény Iréne  
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Munkaközösség-vezetői értekezletek 
lebonyolítása 

Munkaközösség-
vezetők 

 

Ballagás 

7. és 8. 
osztályfőnökök 

intézményvezető 
helyettes 

30 000 

Tanévzáró ünnepség 
2.o. tanító – Gulyásné 
Fekete Ildikó 

20 000 

Tanévzáró értekezlet 
Intézményvezetés 
Munkaközösség-
vezetők 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


