Országh Kristóf Általános Iskola SIROK
ÉVES MUNKATERV (2019/20. tanév)
241-1/2019.
1. Helyzetelemzés
1.1. Az iskola fenntartója, működtetője 2016. július 01.-től
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete
Elnevezése, székhelye,: Országh Kristóf Általános Iskola
Sirok, Borics Pál út 2.
Működési terület: Sirok, Bükkszék, Szajla, Terpes községek közigazgatási területe.
Az intézmény típusa: közoktatási intézmény, általános iskola.
Az intézmény évfolyamainak száma: nyolc évfolyam.
Csoportok száma: 7 osztály és 2 napközis csoport
1. 2. Tárgyi feltételek:
Az iskola épülete rendelkezik: 12 tanteremmel,
3 irodával,
1 tankonyhával,
emeletenként vizesblokkokkal.
A napköziben 3 tanterem, 1 ebédlő és 1 konyha, a folyosó végén vizesblokk található.
A tantermek megfelelően felszereltek. A bútorzat egy része új, a termek felújítása, festése
folyamatos és – remélhetőleg – folytatódik.
Taneszköz-ellátottságunk jó. Az előírt taneszköz-jegyzék általunk fontosnak tartott
részei többnyire rendelkezésünkre állnak.
Az internet elérhetőséggel rendelkező gépek száma: 14. Öt db interaktív – és 1 interaktívvá
tehető – táblával, 2 interaktív panellel,rendelkezünk 21 db tanári laptoppal és 30 db tanulói
tablettel. A wifi bővítése megtörtént, valamennyi tanterem rendelkezik internetes eléréssel.. A
tantermek többsége kooperatív foglalkozásokat is lehetővé tevő mozgatható, csoportosítható
padokkal van berendezve.
1 gép az adminisztrációs munkát segíti, és 3 db laptop áll az iskolavezetés rendelkezésére.
Mindkét napközis csoportban interaktív tábla áll rendelkezésre.
Az iroda felszerelt fénymásolóval, telefon- fax készülékkel.
Az épület külső megjelenése folyamatosan romlik. Kisebb csatornajavítások megtörténtek.
Az iskola épületén az ablakok és bejárati ajtók cseréjével komfortosabbá vált az épület.
A tetőcserepek, kupák, beázott leesett vakolat javításra, pótlásra szorulnak.
A termek, vizes blokkok festése folyamatos (1-2 évente felváltva).
A napközi épület teljes felújítása megtörtént az EFOP 4.1.3. pályázat keretein belül.
1.3. Személyi feltételek:
Kinevezett pedagógus létszám: 13 fő
Tanítói képesítéssel rendelkezik: 5 fő
Tanári végzettségű: 8 fő (ebből gyógypedagógus: 1 fő)
Nevelőtestületen belüli felelősök:
 Belső önértékelési csoport tagjai: Gálne Eged Adrien, Viktor Tünde, Kovátsné Tornay
Gabriella
 Nevelési munkaközösség vezetője: Viktor Tünde,
 A közalkalmazotti tanács elnöke: Kapcáth Béláné
 Gyiv- felelős: Huszár Éva Julianna





Diákönkormányzat vezetője: Gál Zoltán,
Az iskolaújság szerkesztője: Rajnavölgyi Vilmos,
Munka- és tűzvédelmi felelős: FIRE ELECTRIC NEW ec.

Alkalmazottak: 1 fő iskolatitkár,
2 fő hivatalsegéd + 2 fő közmunkás
1.4. Statisztikai adatok:
Osztályok száma:
Napközis csoport:
Tanulók létszáma:
egyéb településről:
Kiemelt figyelmet igénylő tanulók:
F 70:
F 81, 83, 90 és F 80
BTMN
HH
HHH
Magántanuló
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94 fő
41 fő
5 fő
10 fő
18 fő
37 fő
12 fő
1 fő

2. A tanév kiemelt feladatai a nevelő-oktató munka terén
2.1. Alapdokumentumaink:
- Az iskola szakmai alapdokumentuma,
- A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, a törvény végrehajtási rendeletei
- Iskolánk a 2013-as új Pedagógiai Program, kerettanterv, helyi tanterv alapján dolgozik.
- Közalkalmazotti törvény és annak évenkénti módosításai,
- SZMSZ és összes melléklete.
2.2. Nevelő-oktató munkánk feladatai
 kulcskompetenciák fejlesztése,
 az iskola jó hírének erősítése,
 a sajátos nevelésű igényű tanulók megfelelő fejlesztése,
 tehetséggondozás tanórákon,tanórán kívüli foglalkozásokon, szakkörökön. Levelező
versenyek koordinálása, segítése,
 felkészítés szaktárgyi versenyekre, kulturális és sportversenyekre,
 pályaválasztás segítése, továbbtanulásra fokozott felkészítés,
 a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése fokozott figyelemmel
az Országos kompetenciamérés eredményeire, valamint a 3 havi értékelésekre.
 TÁMOP 3.1.4.C.-14 – A szabadidő eltöltése hasznosan és közösen folytatása (fenntartási
időszak
 TÁMOP 3.3.14 A,B fenntartási időszak
 EFOP 3.1.5.-16-2016. A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása 3. év.
 EFOP 3.3.5.-17. „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai Közösségi
Program kísérleti megvalósítása” Fenntartási időszak.
 EFOP 3.3.2.-16. „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” folytatás.
 EFOP-3.1.2-16-2016-00001. A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési
intézményekben.
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HAT-19-01-1144. 7.osztály Szent László királyunk nyomában (beadó: Utassy József Ált.
Isk. Tarnalelesz).
EFOP 3.2.15-VEKOP-17-2017-00001. „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó érési
értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása,
megújítása”

2.3. E tanévi feladatok a helyi tanterv alapján:
1-8. évfolyamon NAT és kerettanterv,
1-8. osztályokban mindennapos testnevelés, ezen belül a 3. és az 5. osztályban úszásoktatás 1818 órában.
1-4. osztályban tanórák szervezése a KAP alapján.
2.4. Tanórán kívüli elfoglaltságok, délutáni foglalkozások:
 integrációs felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások
 délutáni foglalkozás: tanulmányi munka segítése
 szakkörök, tehetséggondozás: színjátszás, újságírás, természetismeret, angol, német
 sportfoglalkozások: foci, atlétika,
 osztályközösségi foglalkozások, túrák, kerékpártúrák, rendezvények, ünnepségek.
 színházlátogatások
 1-4. osztályokban KAP alprogrami foglalkozások (ÉA, DA, LA, MA, TA).
3. A tanév helyi rendje:
Alakuló nevelőtestületi értekezlet:
2019. augusztus 21.
Tanévnyitó, első tanítási nap:
2019. szeptember 02.
Szorgalmi időszak:
2019. szeptember 02-től 2020. június 15.-ig
Első félév:
2020. január 24-ig tart
Félévi értesítő kiadása:
2020. január 31-ig
Őszi szünet:
2019. október 28.- november 03-ig tart
szünet előtti utolsó tanítási nap:
október 25.
szünet utáni első tanítási nap:
november 04.
Téli szünet:
2019. december 23-tól 2020. január 03-ig tart
szünet előtti utolsó tanítási nap:
december 20.
szünet utáni első tanítási nap:
január 06.
Tavaszi szünet:
2020. április 09.- április 14-ig tart
szünet előtti utolsó tanítási nap:
április 08.
szünet utáni első tanítási nap:
április 16.
Idegen nyelvi szövegértés mérése: 6.o. és 8.o.
2020. május 20.
Országos kompetenciamérés:6.o. és 8.o.
2020. május 27.
Tanulók fizikai állapotának és edz. vizsgálata: 5-8.oszt.: 2020.január 08. és április 24. között
Ballagás, tanévzáró:
2020. június 19. péntek
Pedagógiai céllal felhasználható 7 nap:
1. nap: Tanítás nélküli munkanap: Csapatépítő tréning 2019. október 02.
2. nap: Tanítás nélküli munkanap: Pályaorientáció 2019. október 25.
3. nap: Tanítás nélküli munkanap: december 14.
4. nap: Tanítás nélküli munkanap: Projektnap: Fenntarthatóság 2020. április 20-24. között.
5. nap: Tanítás nélküli munkanap: DÖK Gyereknap 2019. - május
6. nap: Tanítás nélküli munkanap: 2020.április 15.
7. nap: Tanítás nélküli munkanap: 2020. június 15.
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Témahét: Fenntarthatóság

2020. 04.20-24.

Munkanap áthelyezés:
2019. október 05. (szombat), december 24. (kedd) ledolgozása
2019. december 14. (szombat), december 27. (péntek) ledolgozása
3.1. Rendezvények, ünnepségek:
Aradi vértanúk ünnepe
október 4.
Őszi (tökös)bál
október 24.
Október 23.
október 22., községi: okt.23.
Téli műsoros est
december 20.
Jótékonysági bál
november 16.
Farsangi bál
február vége
Kommunizmus áldozatinak emléknapja
február 25
Nemzeti ünnep
március 13., községi: március 13.
Holokauszt áld. emléknapja április 16. (tanórákon)
Projektnap (fenntarthatóság) április 20-24.
Nemzeti összetartozás napja június 04.
Luca nap
december 13.
Gyermeknap
május vége DÖK nap
Tanulmányi kirándulások
június utolsó hete
Jutalomkirándulás
június 10.
Diákönkormányzati ülés: havonta
Faliújság dekorálása: napközis csoportok
Pályázatok: kiírások figyelése, megírása

rendező:
osztály: 6.o.
8.o.
8.o.
2 - 4.o.
SZMK
5 .o.és 3.o.
7.,8.o.
7.o.
tört. tanárok
nevelőtestület
8. o.
4. o.
nevelőtestület
osztályfőnökök
Viktor Tünde

ig. igh., mkv.

3.2. Tanulmányi-, kulturális és sportversenyek:
VERSENY:
Weöres Sándor Országos Színjátszó Fesztivál
Palóc mesemondó verseny
Cigány mesemondó verseny POK
Katasztrófavédelmi verseny
Angol nyelvi levelezős verseny
Mesevetélkedő 3.-4. osztály
Alsós vers- és prózamondó verseny
Diákolimpia: Atlétika, labdarúgás

FELELŐS:
Rajnavölgyi V., Gál Z.
Rajnavölgyi V., Grigorás Ágnes
Rajnavölgyi V., alsós of.-k
Gál Z.
Grigorás Á.
Forgó Lászlóné, Antal Teodóra
Alsó tagozatos of-ök
Gál Z.

Zrínyi Matematika verseny 4.-5.-6.
Bozsik Intézményi Program
Környezetismeret vetélkedő 5.o.

Antal T., Csíkos József
Gál Z.
Gál K.

3.3. Óvoda-iskola átmenet
Leendő első osztályosok szüleinek tájékoztató az óvodában: március
nyílt nap az iskolában: március
beiratkozás: április vége
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ig., igh.
ig., alsós of.-k
ig., iskolatitkár

3.4. Pályaorientáció:
pályaválasztási programok:
-pályaorientációs tanítás nélküli munkanap 2019. október 25.
- gyárlátogatások: AM ASzK - Pétervásárai Mezőgazdasági Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma 8.oszt.
Mátrametál Kft, Ruag Ammotec Zrt – Sirok – 7.oszt.
-pályaválasztási szülői értekezlet: október 22.
-jelentkezési lapok, adatlapok kitöltése február elején
-továbbítása: február közepén
3.5. Szülői értekezletek:
minden osztálynak szeptemberben
SZMK-választmány október
Pályaválasztással kapcsolatosan október 22. a 8.o-ban
féléves munkáról február elején
ballagásról májusban

ig., of.
of.
of. isk.titkár

of.
ig., SZMK-elnök
ig., of.
of.
8.o.

Fogadóórák: I. félév: 2019. november
II. félév: 2020. március
3.6. Nevelési értekezletek:
szeptember: éves munkaterv elkészítése
január: félévi értékelés
április: 2019. évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése
május: nevelőtestületi nap 2.
Munkaértekezlet: (szerdai napokon)
Témák:
- a nevelési értekezletek előkészítő feladatai, munkálatok megbeszélése, megvitatása
- munkaközösségi foglalkozások
- oktatásügyi, tanügyi változások
- iskolaújság, falújság, DÖK működése
- aktualitások.
3.7. Továbbképzések
Iskolán belüli: a munkaközösségek éves terve alapján megbeszélések,
műhelymunka
Iskolán kívül: 1 fő biológia mester szak, EKE Eger
1 fő mérés értékelés EFOP 3.2.15-VEKOP-17-2017-00001.
Digitális továbbképzések,
4.

Együttműködések:
A tanév során az alábbi partnerekkel együttműködve kívánjuk megvalósítani éves
munkatervünket.
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Hatvani Tankerülettel,
Sirok község önkormányzatával,
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pétervásárai Tagintézményével,
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságával,
Egészségfejlesztési Irodával Parádfürdő
Polgárőrséggel,
Rendőrséggel (1 iskola – 1 rendőr)
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal,
óvodákkal,
Tájfutó Szövetséggel,
SIROMA-val,
Vártársasággal,

A munkaterv mellékletei:
 munkaközösségi munkatervek (alsós, nevelési)
 éves intézményi önértékelési terv
 diákönkormányzat munkaterve
 beiskolázási terv
 kiemelt figyelmet igénylő tanulók kimutatása
 tantárgyfelosztás
 órarend
 egyéni fejlesztési tervek (SNI, BTMN)
A 2019/20. tanév éves munkatervét a tantestület megvitatta és egyhangúlag elfogadta.

Sirok, 2019. szeptember 15.

Kovátsné Tornay Gabriella
iskolaigazgató
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