
 



A lehetetlen csupán egy nagy szó,  
amellyel a kis emberek dobálóznak,  
mert számukra könnyebb egy készen kapott világban élni,  
mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra.  
A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény.  
A lehetetlen nem kinyilvánítás. Hanem kihívás.  
A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat.  
A lehetetlen nem létezik. 
 
Tanuld meg és érezd, amíg még nem késő, mit jelent a szeretet, a megbocsátás, a hit, és az együttérzés, és 
akkor legyőzheted a legrosszabbat is. 
  
 
A 2018/2019-es tanévben szakos ellátottságunk szinte teljes, az intézményben a nevelő-oktató munkát a 
Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező pedagógusok végzik (a technika 
tantárgy kivételével). 
 

Vezetők: 
 

Intézményvezető: Bihari Róbert 
Intézményvezető-helyettes: Berze Attiláné 
Elérhetőségeink 
Cím: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 37. 
Titkársági telefon: +36 22/592 021 
Titkársági fax: +36 22/592 021 
Központi email: titkarsag@csernyesuli.hu 
OM azonosító: 201028 
Iskolatitkár: Asztalos-Slavóczky Ramóna 
 

A munkaközösségek vezetői: 
 

Szakmai munkaközösség megnevezése:                    Vezető neve: 
Tanítói-alsós munkaközösség:                                     Kiss Istvánné 
Humán munkaközösség:                                               Koltai Valéria 
Testnevelés munkaközösség:                                       Mihucza Tibor 
Zeneiskolai munkaközösség:                                        Bartha Melinda 
Reál munkaközösség:                                                    Pásztor Barnabás 
Felsős osztályfőnöki munkaközösség:                        Hatvani Andrea 
Napközis és  tanulószobás munkaközösség:             Ujszászi Katalin                     
A diákönkormányzat vezetése:                                    Simonné Albu Melinda  
  



Az osztályfőnöki teendőket a következő pedagógusok látják el: 
 

Osztály                       Osztályfőnök                                                                     Létszám     SNI  BTM 
 
1.a                               Kiss Istvánné(tanító)                                                                  21       1       - 
2.a                               Simonné Albu Melinda(tanító)                                                24        2       5 
3.a                               Maros Éva(tanító)                                                                      16        2       2 
4.a                               Pánczél-Nagy Éva(tanító, angol)                                             18        -        1 
5.a                               Hatvani Andrea(német, könyvtáros)                                     14         1       3 
5.b.                             Sprőder Csilla (matematika, fizika)                                         13         1       4 
6.a                               Nyitrainé Hullán Andrea(magyar)                                          25         1        5        
7.a                               Borsos Ildikó(történelem, német)                                          15         2       3  
7.b                               Mihucza Tibor(testnevelés, földrajz, gyógytestnevelés)    12         3       -  
8.a                               Kiss Edit(történelem, angol)                                                    16         3       1   
8.b                               Koltai Valéria(történelem,magyar)                                        17         3       2 
        
Összesen: 11 osztály                                                                         Összesen: 191 fő      19 fő  26fő 
 

További pedagógusaink: 
 

                                     Marton Tímea (napközi, tanító, fejlesztés) 
                                     Pásztor Barnabás (testnevelés, fizika) 
                                     Dömötörné Szécsényi Ibolya (biológia, földrajz, etika) 
                                     Spisák Erika (matematika, kémia) 
                                     Bartha Melinda (ének, zeneiskola) 
                                     Rózsavölgyi Csaba (informatika) 
                                     Molnár Endre (rajz, technika) 
                                     Ujszászi Katalin (napközi, fejlesztés, technika) 
                                     Fehérváry Zsanett (napközi, fejlesztés) 
                                     Kalafatics Hajnalka (néptánc) 
                                     Acsai Sándorné (zeneiskola) 
                                     Acsai Sándor (zeneiskola) 
                                     Manvelján Izabella (zeneiskola) 
                                     Nagyné Vida Judit (pedagógiai asszisztens) 
                                     Berze Attiláné (tanító, napközi) 
                                     Bihari Róbert (tanító, testnevelés) 
 
Intézményi Tanács 

Kocsis Georgina 70/941-3578 

Kocsis József 70/311-8474 

Szarka Éva 20/770-3008 
Szarka István 20/981-5923 

Tell Nándor 20/237-1129 

Kiss Istvánné 20/211-8017 

 



Az iskolánkban  hit- és erkölcstan oktatást vállaló egyházak képviselői és elérhetőségeik 
 
Magyarországi Evangélikus Egyház: 
– Szarka István esperes 20/981-5923 
– Szarka Éva lelkész 20/770-3008 
– Horváth László 20/824-4865 
Magyar Katolikus Egyház: 
– Tell Nándor hitoktató 20/237-1129 
– Pethő Eszter hitoktató 20/770-8381 
Magyar Pünkösdi Egyház: 
– Kocsis József és Gina 70/311-8474 
Hit Gyülekezete: 
– Képiró Zsolt 70/702-3174 
– Bangócs Gábor 30/342-8584 

 
 

Munkánkat segítő gyógypedagógusok 
 
Hornichné Lakos Judit 
Forstnerné Tirkli Melinda 
Kalincsákné Kardos Bernadett 
Viola Hajnalka 

 
Technikai dolgozók 

 
Bajza Ferencné 
Bátori Lászlóné 
Harmadásné Magyarcsik Renáta (tornaterem) 
Vági Ilona 
Walczné Pácser Anita (ebéd, térítési díjak) 

 
 
Munkaközösségek és a diákönkormányzat programja a mellékletben. 
 
A munkaközösségek vezetői számba vették az előző tanév tapasztalatit és a tanév végén megfogalmazott 
célokat. Ezek összegzéseként ebben a tanévben is kiemelt figyelmet kell fordítanunk: 

 Iskolai jó hírnevünk megerősítésére 

 Tehetséggondozó tevékenységünkre 

 Gyengébben teljesítő tanulóink felzárkóztatására, motiválására 

 Az alsó tagozatból a felső tagozatba történő átmenet nehézségeinek és buktatóinak csökkentésére 

 Iskolánk „kinyitására” – magas színvonalú pedagógiai munkánk megmutatására, nyílt napok, 
iskolanyitogató 

 A szülőkkel történő kapcsolattartás minőségének javítására 

 A leendő első osztályosok beiskolázására és az arra való felkészülésre 
 A gyermekvédelemmel összefüggő feladatokra és folyamatokra 



 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra való fokozott figyelem 

 A közösségfejlesztés kiemelt célként történő kezelésére 

 A nevelőtestület egységének és pedagógiai-szakmai felkészültségének 

 erősítésére 

 Iskolai dokumentumaink folyamatos korrigálására (BECS-csoport, tantestület. 

 Idén  is utazó pedagógusok látják el SNI-s tanulóinkat, akikkel fontos a folyamatos konzultáció 

 Kiemelt feladatunk továbbra is a differenciált házi feladatok, illetve kompetencia fejlesztés. 

 A kompetencia mérések eredményeinek figyelembe vételével fokozott hangsúlyt kell fektetni a 

hiányosságok pótlására. 

 Tanmenetekben, tematikus tervekben, óravázlatokban meg kell jelennie az SNI-s és BTM-s 

tanulók egyéni fejlesztése. Külön figyelmet igényel az enyhe értelmű fogyatékos tanulónk és a 

második osztályos autizmus spektrum zavarral küzdő tanulónk. 

 Idei tanévben is folytatjuk a DADA programot iskolarendőrünk közreműködésével. 

 Csoportbontással valósítjuk meg a matematika tanítását a 4., 5.,6., 7. 8. évfolyamon, illetve a magyar-

nyelv és irodalom tantárgy tanítását a 7. és 8. évfolyamon, a csoportok kialakítása és átjárhatósága a 

Pedagógiai Programban meghatározott kritériumok alapján. 

 Az újjáalakult BECS-csoport a munkatervének megfelelően végezze az önértékeléseket, segítse a 

minősülő kollégákat. 

 Felkészülés az intézményi és vezetői ellenőrzésre 

 IKT-s órák aránya idén is 30%. 

 Tanulószoba: 5.-6. osztályos csoport, 7.-8. osztályos csoport 

 Napközi: 1. csoport (1. osztály, 2. csoport (2. osztály), 3.csoport (3.-4. osztály) 

 Úszás oktatása az első félévben a 6. évfolyamon, a második félévben a 3. évfolyamon 18-18 órában. 

 

“A tanítványok nem tartályok, hogy meg kelljen őket tölteni. Inkább tarts nekik fáklyát, 

hogy világosságot adjon.” 
Albert Einstein 

 
Az oktató- nevelőmunkánk céljai és feladatai, a tanév kiemelt feladata: 

 
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül az idei tanévben meghatározónak 
tartjuk: 

 Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása, a 6. évfolyam végére való folyamatos 
kialakítása 

 A kompetencia alapú oktatásrendszer továbbfejlesztésére törekszünk. Előtérbe helyezzük a 
módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatást. A hatékony, kooperatív 
tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének kialakítása kiemelt feladat.  

 A szövegértés fejlesztése tanórákon és tanórán kívül.  Az olvasási és írástechnika folyamatos 
fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása. 

 A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztése. Beszédfejlesztés: a helyes, kulturált, 
választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés.  

 Az idegen nyelvek oktatásában a kreativitást igénylő kommunikatív nyelvoktatás fejlesztése.  

 A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség teremtése 
tehetségük bemutatására, versenyeztetésre.   



 A képességhiányos tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése. A különleges gondozást 
igénylő tanulókkal, a magatartási problémával, rendelkező tanulókkal való egyéni bánásmód 
alkalmazása. 

 Az integrált oktatás az oktatásügy reformjának része. A pedagógusok továbbképzésének iránya a 
hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás, oktatásuk, nevelésük hatékonyabb módszertani 
eljárásainak megismerése és gyakorlatban való alkalmazása.  

 Kiemelt nevelési célkitűzésünk az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása. 
Az egészséges életmód, magatartás és szokásrendszer kialakításában a mindennapos testedzés 
lehetőségének kihasználása, egészségnevelő vonásainak erősítése. A tartásjavító, preventív 
módszerek folyamatos alkalmazása. Ennek megfelelően a nevelési vonatkozások sokoldalú fejlesztése 
válik lehetővé segítség által. 

 A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése, megbecsülése, 
védelme. Szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet megismertetése, megóvása, értékek 
teremtése és megbecsülése vonatkozásában. A hulladékgyűjtési akciók szorgalmazása, folytatása” Te 
Szedd”, „Menő menza”.  
Egészségnevelési és környezetvédelmi program a mellékletben. 

 A tanulók szabadidős tevékenységének értelmes eltöltésére szoktatás. Az előző években eredményes 
pedagógiai és délutáni szervezett szabadidős tevékenységek folytatása. A hatékony és sokoldalú 
ismeretszerzés biztosítása a foglalkozások által. 

  Kiemelt nevelési feladat a verbális és fizikai erőszak visszaszorítása, megelőzése. A normatudatos 
magatartás kialakítása és fejlesztése a cél. A családi neveltségi hiányok pótlása, az iskolai fegyelmi 
helyzet javítása. A beilleszkedési- és magatartászavarral küzdő tanulók egyéni bánásmóddal való 
fejlesztése, beilleszkedésük segítése. 

 

Létszámunk alakulása 
 

 

 
 

Létszámunk és indított osztályaink alakulása az elmúlt 4 évben. Az adatok alapján az aggasztó csökkenési 
tendencia megállt. Fontos célkitűzés, hogy visszanyerjük a helyi szülők szimpátiáját és iskolánkat vonzóvá 
tegyük számukra, s ez által csökkentsük a más intézménybe való átmenetelt illetve beiratkozást. Várható 
még további csökkenés, hiszen a két kimenő osztályaink helyett a realitás azt mutatja, hogy csak egy bejövő 
első osztályokat tudunk indítani. Rendkívül fontos, hogy a gyermek létszám csökkenése ne veszélyeztesse a 

Évfolyam 2015 2016 2017 2018 

1. 1 1 1 1 

2. 2 1 1 1 

3. 1 2 1 1 

4. 2 1 2 1 

5. 2 2 1 2 

6. 1 2 2 1 

7. 2 1 2 2 

8. 2 2 1 2 

Összesen 13 12 11 11 

Létszám(tanév 
eleje) 234 211 

 
193 

 
191 



kollégák álláshelyét, s megmaradjon a közel 100%-os szakos ellátásunk, amivel biztosítani tudjuk tanulóink 
színvonalas és szakszerű oktatását. Két kollégánk várható nyugdíjba menetele (a következő 2019/20-as 
tanévben) is komoly kihívást jelent majd, hogy helyettük megfelelő pedagógust találjunk vagy belső 
átszervezéssel (beiskolázás) megfelelően megoldjuk pótlásukat. Az idei tanévben cél, hogy iskolánk 
elinduljon a Tehetségponttá válás irányába, aminek fő felelőse Sprőder Csilla tanárnő, akit a tankerület 
támogatásával beiskoláztunk a Veszprém Érseki Hittudományi Főiskola Pedagógus Szakvizsgára 
((tehetséggondozás, tehetségfejlesztés tanulmányterülettel), ami feltétele az akkreditációs folyamatoknak. 
Továbbképzési tervünknek megfelelően részt veszünk novemberben az Esélyteremtő és Intézményfejlesztés 
program és eszközrendszer (ETIPE) továbbképzésen, amit intézményünkben fogunk megvalósítani. 
 
 

Kompetencia mérések eredményeinek elemzése 
 

Eredmények: 

 Matematika 

Országos átlag/járási 

iskolák átlaga/helyi 

iskolai átlag 

 

Szövegértés 

Országos átlag/járási 

iskolák átlaga/helyi 

iskolai átlag 

 

SNI/ 

BTM 

2013. 6.osztály 1482/1489/1407 1488/1510/1503 5 / 2 
2014. 6.osztály 1486/1457/1390 1474/1486/1428 2 / 2 

2015. 6.osztály 1491/1513/1469 1480/1505/1442 1 / 2 

2016. 6.osztály 1479/1485/1368 1487/1499/1453 2 / 1 
2017. 6.osztály 1490/1489/1114 1496/1511/1373 6 / 2 

2013. 8.osztály 1604/1640/1582 1539/1586/1569 1 / 0 
2014. 8.osztály 1602/1594/1483 1540/1553/1511 0 / 2 

2015. 8.osztály 1601/1619/1561 1548/1579/1550 5 / 3 
2016. 8.osztály 1580/1583/1496 1550/1577/1519 2 / 1 

2017. 8.osztály 1595/1620/1561 1553/1588/1536 1 / 2 
 

Részletesebben kompetencia eredményeink elemzése a mellékletben. 
 

 
 
 
 
 

                                                          Idegen nyelvi mérés 2018. 05.16.  

          6.osztály angol               8. osztály angol               6.osztály német                       8. osztály német                   



      8 fiú, 7 lány                             9 fiú, 7 lány                            6 fiú, 6 lány                                         6 fiú, 4 lány                                                                                                                                             

      1 fiú felmentve                      1 fiú hiányzott                        2 lány és 1 fiú hiányzott                   2 fiú hiányzott                                                                                            

                                                                                                         1 fiú felmentve                                   1 fiú felmentve                                                                        

    Mérési eredmény (%) Mérési eredmény (%) Mérési eredmény (%) Mérési eredmény (%) 

             56% 45% 66% 50% 

             93% 60% 56% 30% 

             56% 100% 20% 65% 

             50% 50% 56% 42% 

             46% 55% 70% 52% 

             73% 52% 76% 30% 

             26% 55% 63% 52% 

             46% 27% 60%  

             36% 72%   

             53% 47%   

             56% 40%   

             53% 22%   

             36% 45%   

             36% 27%   

 97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Átlag: 51,14%                        52,93%                                       58,37%                                                  45,85% 

Angol össz. átlag: 52,036%                                                                                       Német össz. átlag: 52.116% 

A nyelvi mérés iskolai átlaga 52,036%, ami az eredmények tekintetében és a tanulókat ismerve elfogadható. 

Kiemelt cél azonban, hogy a nagyon gyenge eredményeket visszaszorítsuk és a hatodik osztályos tanulók 

eredményei a következő mérésnél emelkedjenek. 

 
 

Lemorzsolódás 
 
2017/2018. tanév II. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten: 110 főből 
12 fő (10,9 %) 
 
A köznevelési statisztika alapján a 2017/2018. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 110 
fő 
A 2017/2018. tanév második félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 12 fő (a tanulók 
10,9 %-a) 
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-
oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 12 fő (a tanulók 10,9 %-a) 
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1 mértékben 
romlott: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a) 
 
Az illetékes Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2017/2018. tanév második félévére 
vonatkozóan: 



 
A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat érintő beavatkozásokat a 2017/2018. tanév II. félévére az 
intézmény nem rögzített. Javasoljuk olyan beavatkozások tervezését, megvalósítását és alkalmazását, 
amelyek alkalmasak lehetnek az adatokban mutatkozó veszélyeztetettségi tényezők enyhítésére. 
Pedagógiai Oktatási Központunk készséggel áll rendelkezésre célzott szakmai-módszertani támogató 
szolgáltatásokkal a veszélyeztetettségi tényezők enyhítése érdekében. 

 
Továbbképzési tervünknek megfelelően részt veszünk novemberben az Esélyteremtő és Intézményfejlesztés 
program és eszközrendszer (ETIPE) továbbképzésen, amit intézményünkben fogunk megvalósítani, ennek 
egyik fontos célja, hogy a kollégák tisztában legyenek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat érintő 
beavatkozásokról, s ennek ismeretében a felsős osztályfőnöki munkaközösség egy beavatkozási tervet készít. 

 

 
Nyári események, változások 

 
Továbbra is hiszek munkatervünk elején leírt idézetben „A lehetetlen nem létezik.” A nyár során számos olyan 
átalakítás, változás valósult meg, ami néhány éve lehetetlennek tűnt vagy fel sem merült még gondolat szinten 
sem. Az Alapítványunk, tankerületünk, önkormányzatunk, kollégáink és segítőkész szüleink segítségével 
megvalósult étkezőnk átalakítása. Korszerű, nagyobb és kulturált lett ez által tanulóink számára az ebédlő. Az 
ételkiadó helyiség is nagyobb, korszerűbb és kulturáltabb lett. Modern bútorzat, gépek lettek felszerelve. 
Kialakításra került a tankonyha, ami a lány technika oktatásában jelentős előre lépés lesz. Vannak még 
munkafolyamatok, de előbb-utóbb elkészül. Az informatika tantermünk átköltöztetése is megtörtént, aminek 
befejezésében csúszások vannak, de az átalakítás után tanulóink itt is kényelmesebben ismerkedhetnek meg 
a számítástechnika rejtelmeivel, s reméljük a szélessávú internet bekötése is jelentősen hozzájárul, s 
megkönnyíti az interneten való munkálatokat. Nagy kihívás lesz az e-naplóra való átállás, aminek 
megkönnyítése érdekében minden kolléga elvégezte az e- kréta learning tanfolyamot. Évek óta igényként 
jelentkezett egy természettudományos szaktanterem és szertár kialakítása, ami szintén megvalósult a nyár 
során. Következő évek feladata lesz a szükséges eszközök beszerzése, hogy minél színvonalasabban, 
gyakorlatiasabb megközelítésben tudjanak tanulóink megismerkedni a természettudományos folyamatokkal. 
Sikerült kimeszelni öt tantermet szülők, karbantartónk és a kollégák segítségével. Közösségé kovácsolásunk 
jelentős állomása a zászlónk, indulónk mellett a tanévnyitó ünnepségen tanulóink megkapták az egyen 
nyakkendőt is. Következő lépésként egyen pólókban szeretnénk gondolkodni. A fent leírtak alapján tényleg 
bátran mondhatjuk „A lehetetlen nem létezik.”, merjünk nagyot álmodni, s kemény munkával, összefogással 
sikerül előbb- utóbb megvalósítani terveinket. 
 
Churchill gondolatai jutottak eszembe az aktívan segítő kollégákról, a pozitív változásokról: 
„Egy pesszimista minden lehetőségben látja a nehézséget; egy optimista minden nehézségben meglátja a 

lehetőséget.” 
A tantestületben személyi változás nem történt, s bízunk benne, hogy nem is fog történni. A nyáron még 
munkaidőben remekül sikerült a szepezdi tábor, köszönet a táboroztatóknak. A tábor szervezésénél marad 
ez az időpont.  El lehetne gondolkodni akár a két turnuson is (alsó-felső). A környékünkön. rengeteg helyen 
az Erzsébet-tábor keretében az iskola befejeztével napközis tábort tartanak a jelentkező tanulók számára. 
Megkértem Marton Tímeát, hogy az idei tanévben nézzen utána ennek, és ha lehetséges meg kell 
próbálnunk kapcsolódni ehhez a programhoz. A továbbiakban megkértem Spisák Erika tanárnőt, hogy a 
kompetencia mérés eredményeiről minden évben készítsen egy elemzést. Újításként már júniusban 
megtörtént leendő (beiratkozott) elsőseinknél a DIFER-mérés, amit Fehérváry Zsanett az óvodákkal és 



szülőkkel egyeztetve az óvodákban elvégzett. Köszönet érte, a két új tanulóval szeptemberben végzi el a 
vizsgálatot. 
Kórusunk nagyon jó hangulatú pályázat záró koncertje is jól sikerült. Gratulálok Melindának és a kórus 
tagoknak. 
A „határtalan barátság” önkormányzati pályázat keretében 9 ötödikes, 2 hatodikos néptáncos és 4 
nyolcadikos tanulóval júliusban felejthetetlen napokat töltöttünk testvértelepülésünk, Magyarcsernye 
meghívása kapcsán. Tanulóink és Hajni néni kitett magáért és nagyszerű produkcióval léptek fel a gálán. 
Megerősítette bennem, hogy igenis érdemes volt belevágni a néptánc oktatásba, kicsit változtatva az eredeti 
koncepción, de igenis iskolánk és a tanulóink is többek lesznek ez által. 
A falunapi megnyitón is büszke voltam tanulóinkra, hiszen a nagyközség tánccsoportja a mi tanulóinkkal 
színvonalas produkciót mutatott be. Örömmel láttam volt tanulóinkat is, akik jutalmat kaptak kiemelkedő 
tanulmányi eredményükért, mert a szorgalmuk és a megfelelő háttér mellett, ezek az eredmények a jó 
alapokat is tükrözik, ami nektek köszönhető.  
Öröm volt látni Marton Kristóf és édesapja kiváló eredményeit látni a Történelmi Íjász világbajnokságon, és 
országos bajnokságon. 
 A 7.b  osztály Molnár Endre tanár úr benevezett a Madarak és fák napja pályázatra, amivel nyertek egy 
kirándulást. Gratulálok! 
Rózsavölgyi Csaba informatika tanár úr egy informatika munkaközösség létrehozását kezdeményezte, amihez 
készített egy szakmai indoklást, amit a tantestület elfogadott, s az erről készített jegyzőkönyvet és a 
dokumentumokat elküldtük a Tankerületnek, ahol eldöntik, hogy jóváhagyják-e vagy nem.   
A nyelvi labor és a tető munkálataira kiírt 2. közbeszerzési eljárás sem volt sikeres, így határidő módosítást 
kért a tankerület, tehát nagy valószínűséggel talán tavaszra vagy a nyárra lesz belőle valami. 
A kötelező e-napló bevezetése (AMI-részére még nem), mindenki kötelezően elvégzett a felületen egy 
internetes tanfolyamot. A tankerület kiküldött az osztályfőnöki munkaköri leírásról egy dokumentumot, ami 
alapján átírtuk az osztályfőnöki munkaköri leírásokat. 
Sikeresen pótvizsgázott fizikából Gumbér Adrián, így tanulmányait a 8. osztályban folytathatja. 
Új tanulóink: 
 1.o      Bojtos Noémi 
            Ocskó Márk 
2.o.      Ferenczi Dávid 
3.o       Németh Tamás  
7.b.      Bolla Barbara 
            Csüdör Alex 
8.a       Szkok Roland 
Sajnos három tanulónk másik iskolába iratkozott: Hagymási Eszter 7. b 
                                                                                         Hegedűs Barbara 7. b 
                                                                                         Kánai Zselyke 2. o 

„Aki még sosem követett el hibát, valószínűleg még sosem próbált semmi új dolgot.”  

Albert Einstein 
Az idézettel kicsit arra szeretnék utalni, hogy igenis tévedhetünk, hibázhatunk, de hibázni csak az tud, aki 
dolgozik és merjük beismerni a hibánkat, illetve fogadjuk el, hogy senki sem tökéletes. 

Mindenkinek eredményes és optimista szemléletű tanévet kívánok! 
 
 
 

2018-19-es tanévben tervezett újítások, megvalósult tervek 

https://www.citatum.hu/szerzo/Albert_Einstein


 
A tervezett újítások a tavalyi tanévhez hasonlóan kipróbálásra kerülnek, s folyamatosan megbeszéljük a 
szükséges módosításokat, s megfelelő tapasztalatok után az iskolai dokumentumokba is bekerülnek 
(Házirend, SZMSZ, Pedagógiai Program)  
Ebédlőnk megnagyobbítása és kulturált kialakítása, miatt a tavalyi évben átalakított csengetési rendünket 
(ebédeltetés miatt) újra gondoltuk és a tantestülettel egyeztetve átalakítottuk, s dokumentumainkba is így 
kerül. 
                                                                         Rövidített órák 
1. óra:800-845,                                                  800-835 
2. óra:855-940,                                                  840-915  
3. óra:955-1040,                                                925-1000       
4. óra:1050-1135,                                             1005-1040 
5. óra:1145-1230,                                              1045-1120      
6. óra:1245-1330,                                              1125-1200 
7. óra:1345-1430,                                              1205-1240 
8. óra:1440-1525.                                              1245-1320   
Nulladik óra 715-től lehetséges szülő beleegyező nyilatkozattal.  
- a reggeli ügyelet az elmúlt tanévben leírtak szerint bevált és jól működik. (A 2 reggeles takarító közül az 
egyik látja el, reggeli pedagógus ügyeletet az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes végzi. A 
gyerekek a közösségi teremben gyülekeznek. Szülők a közösségi teremig kísérhetik, és ott várhatják 
gyermeküket (kivétel az első két hétig az első osztályosok) 
- Ügyeleti rendszerünk átalakítása a tanulók bevonásával a tantestület többsége szerint nem váltotta be a 
hozzáfűzött reményeket, ezért megmarad csak a tanári ügyelet. 
- szülői értekezlet egy napon felső, rákövetkező nap alsó, előtte fogadóóra, előtte 15 órától megbeszélés. 
Évente 3 szülői szept., febr., előre meghatározott időpontban, míg egy tavaszi szülői értekezletet az 
aktualitásoknak megfelelően az osztályfőnök jelöl ki.  Lejjebb részletezve a meghatározott időpontok!!!! 
November 15-ig illetve május 15-ig ki kell értesíteni az osztályfőnöknek a gyengén, bukásra álló tanulók 
szüleit levélben.  
- e-napló bevezetése 
-Tej, kakaó, alma…. elfogyasztása az ebédlőben, kivinni nem szabad! 
-munkaközösségvezetők + vezetőségi megbeszélés minden hónap első hétfője reggel 700, kivétel 
szeptember, az év kezdés miatt a második hétfő reggel kerül sor a megbeszélésre. 
-A felmenő rendszerben bevezetett néptánc oktatás első, második, ötödik és hatodik évfolyamon, 1 órában 
fog zajlani, és 1 órában szakkör is lesz, ami a helyi tantervünkben is így fog megjelenni. 
- Európai Diáksport Napon szept. 28. kirakni alakzatba felállva az olimpiai öt karikát. 
- ünnepekről való megemlékezés iskolai keretben is, az ünnepnapot megelőző tanítási napon 1100 órakor, 
községi ünnepi műsor okt. 23. felső tagozat, Koltai Valéria, Nyitrainé Hullán Andrea, Márc. 15. idei tanévben 
az alsó tagozat feladata. 
- advent az egyházak képviselőinek meghívásával, közös éneklés, gyertyagyújtás egybekötve, amikor lehet a 
ledolgozós szombatokkal 
- zeneiskolai koncert a Művelődési Házban (dec. 19. 1700) 
- iskolai karácsony délután, szülők meghívása a templomba, illetve ovisok bevonása a műsorba (dec. 20. 1700) 
- falu adventi műsorán szereplés (tanári énekkar)(dec.1. 1600) 
- farsang az iskolában, alsó- felső együtt, jól bevált és remek volt a témakör szerinti beöltözés 
- negyedévente közösségi megmozdulás, negyedév diákja, összetett játékos vetélkedő is elnyerte a 
gyermekek tetszését 



- szemétszedés utcákra kiosztva osztályonként, ősszel, tavasszal, „Te szedd”polgárőrség bevonásával 
(március 20. 1200-1330) 
- Csernyei iskola napok ápr. 25.-26.-27. 
- természettudományi terem került kialakítása, aminek felszerelése még a jövő feladata 
- év végi vizsgák 8. osztály, a tantestület döntése alapján a természettudományi vizsgák kikerülnek, az 
írásbeli vizsgák óra keretben zajlanak, míg a szóbeli vizsgákra( idegen nyelv, történelem) egy nap lesz 
kijelölve. 2019. május 27. , pótvizsga 2018. június 3. 
- HATÁRTALANUL 06. 03. – 06. 06. (Erdély) 7. évfolyam 
 

NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK Felelős 

Alakuló értekezlet Tanévet előkészítő szervezési feladatok 
megbeszélése, munkatervi kérdések. A 
tanév rendjének ismertetése. 
Tantárgyfelosztás. 

2018. augusztus 
23. 9 óra 

igazgató 
Ig. helyettes 

Tanévnyitó 
értekezlet 

- a 2018/2019-es tanév munkatervi vitája. 
Órarend. 

2018. augusztus 
30. 9 óra 

igazgató 
ig.helyettes 

Osztályozó 
értekezlet 

osztályfőnöki beszámolók, 2018.január 28. 
1300 

osztályfőnökök 
ig.helyettes 

Félévi értekezlet 
 

a tanulmányi- magatartás és szorgalmi 
helyzet elemzése, értékelése 
- a 8. osztályosok beiskolázási tapasztalatai - 
pályaválasztási felelős 

2018. január 31.  
1300 

igh. + mk. 
vezetők  

Osztályozó 
értekezlet 

osztályfőnöki beszámolók (8. osztályok) 2019. június 7. 
1300 

8-os 
osztályfőnökök 
és a 8-ban 
tanítók, igazgató 

Osztályozó 
értekezlet 

osztályfőnöki beszámolók 2019. június 17. 
900 

osztályfőnökök, 
ig.helyettes 

Tanévzáró értekezlet 
 

A 2018/2019-es tanév értékelése, 
elemzése. 
- a beszámoló vitája, javaslatok, kiegészítés  

2019. július 1. 900 igazgató 
 

 
NEVELÉSI ÉRTEKEZLETEK 

Őszi Tapasztalatok, felmerült nehézségek az e-
naplóval kapcsolatban, aktualitások 

2018. október  igazgató 

Tavaszi  Tavaszi nevelési értekezlet: Aktuális 
tennivalók, Csernye-napok megbeszélése, 
programjainak előkészítése 

2019. április igazgató 
 
 
 

 
 

A működésre vonatkozó törvények, rendeletek 
 

2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 



20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról  
14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról 
229/212. (VIII. 28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról 
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról 
A vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az iskola belső szabályzatainak, a tűz-, munka- 
és balesetvédelmi előírások megismerése és betartása minden intézményi dolgozó számára 
kötelező. A működés belső feltételeit biztosító szabályzataink a tanév során folyamatosan 
rendelkezésre álltak. 
 A működés színterei: 
Szakmai munkaközösségek 
Diákönkormányzat 
Intézményi Tanács 
Szülői Közösség szervezeti kerete az osztályközösségek szülői munkaközösségei.  
 
Az intézményben dolgozók munkaköri feladatai külön munkaköri leírással szabályozottak, 
melyek összhangot képeznek a belső működés feltételeit szabályzó törvényekkel, 
jogszabályokkal, az osztályfőnöki munkaköri leírásokat átírtuk a Törvényi ajánlás szerint. 

Beiskolázás 
A 2018/2019-es tanévre megtartott beíratás folyamán 19 tanuló iratkozott be iskolánkba. 
A nyár folyamán költözés miatt beiratkozott még 2 tanuló. A 2018/2019-es tanévben induló osztályok és 
tanuló létszámaink. 
Osztály                Létszám 
1.a                          21 

Gyermek- és ifjúságvédelem 
 

A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása a köznevelési törvény értelmében minden pedagógus 
feladata. Természetesen az osztályfőnöki és az alsó tagozatos munkaközösség kiemelten kezeli ezt a 
területet, és rendszeresen igyekszik segítséget nyújtani és bővíteni a kollégák ismereteit. 
Feladataink közé tartozik, hogy tanév elején áttekintsük statisztikai szempontból is a 
gyermekvédelmi feladatainkat – áttekintsük a veszélyeztetett tanulóink valamint a HH és a 
HHH tanulóink körét.  



Fokozott figyelmet kell fordítanunk a tanulói hiányzások megelőzésére, az igazolatlan hiányzások 
visszaszorítására, s a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra. 
Rendszeres esetmegbeszélésekre kell törekednünk. 
A gyermekvédelmi szervek, tagjaival szoros kapcsolatban vagyunk (iskolarendőr, iskolaorvos és iskolavédőnő, 
gyámügyi osztály, stb.) 
 
 

Feladatok a nevelő-oktató munka területén 
 

1. Feladat megnevezése: Tantárgyfelosztás elkészítése 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 
Határidő: 2018. augusztus 23. 
2. Feladat megnevezése: Órarendek elkészítése,  
Felelős: intézményvezető-helyettes, megbízott pedagógusok 
Határidő: 2018. augusztus 30. 
3. Feladat megnevezése: Teremrendek elkészítése 
Felelős: intézményvezető-helyettes  
4. Feladat megnevezése: Tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás megszervezése, tűzriadó próba, 
koordinálása 
Felelős: intézményvezető-helyettes 
Határidő: 2018. szeptember 
5. Feladat megnevezése: Munkaköri leírások aktualizálása 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2018. szeptember 
6. Feladat megnevezése: dokumentumaink aktualizálása 
Felelős: Becs-csoport 
Határidő: 2018. szeptember 14. 
7. Feladat megnevezése: e-kréta learning tanfolyam elvégzése 
Felelős: tantestület 
Határidő: 2018. szeptember 14. 
8. Feladat megnevezése: Intézményi munkaterv elkésztése 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2018. szeptember 15. 
9. Feladat megnevezése: Szakmai munkaközösségi munkatervek véglegesítése 
Felelős: munkaközösség-vezetők 
Határidő: 2018. augusztus 30. 
10. Feladat megnevezése: Egyéb foglalkozások, napközi, tanulószoba, étkezés igénybevételének felmérése 
Felelős: intézményvezető-helyettes, érintett pedagógusok 
Határidő: 2018. szeptember 7. 
11. Feladat megnevezése: Tanmenetek elkészítése, leadása, jóváhagyása, feltöltése az e-naplóba 
Felelős: pedagógusok, igazgató helyettes 
Határidő: 2018. szeptember 28. 
12. Feladat megnevezése: Intézményi beszámolók elkészítése 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2019. január 31., 2019. július 1. 
13. Feladat megnevezése: A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra beavatkozási terv 



Felelős: felsős osztályfőnöki munkaközösség 
Határidő: 2018. november 30. 
14. Feladat megnevezése: Együttműködési megállapodások elkészítése (Horgász egyesület, Sport egyesület) 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2018. október 31. 
15. Feladat megnevezése: Országos és intézményi mérések előkészítése, elvégzése és értékelése 
Felelős: intézményvezető-helyettes, szaktanárok 
Határidő: rendeletben és intézményi eljárásrendben meghatározottak szerint 
16. Feladat megnevezése: Iskolai tanulmányi utak (Határtalanul, erdei iskola, tanulmányi kirándulások) 
szervezése, nyári tábor 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, érintett pedagógusok 
Határidő: 2019. április 
17. Feladat megnevezése: Intézményi és intézményen kívüli versenyek szervezése 
Felelős: munkaközösség-vezetők, érintett pedagógusok 
Határidő: folyamatos 
18. Feladat megnevezése: Intézményi pályázattal kapcsolatos feladatok elvégzése 
Felelős: intézményvezető-helyettes 
Határidő: folyamatos 
19. Feladat megnevezése: Az intézményi eseménynaptárban szereplő rendezvények előkészítése és 
lebonyolítása 
Felelős: munkaközösség-vezetők, diákönkormányzat, megbízott pedagógusok 
Határidő: folyamatos 
20. Feladat megnevezése: Beiskolázással kapcsolatos feladatok elvégzése (8. évfolyam, leendő 1. évfolyam) 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, osztályfőnökök, iskolatitkár 
Határidő: rendeletben és intézményi eljárásrendben meghatározottak szerint 
21. Feladat megnevezése: Intézményi önértékelés 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, BECS csoport 
Határidő: folyamatos 
22. Feladat megnevezése: Intézményi- és vezetői ellenőrzés 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, BECS csoport 
23. Feladat megnevezése: tankönyvrendelés 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, pedagógusok, iskola titkár 

 
 

Tanév rendje 
 
Tanévnyitó ünnepély: 2018. szeptember 3. (hétfő 8 óra) 
Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) 
Utolsó tanítási nap: 2019. június 14. (péntek) 
Tanítási napok száma: 181 nap 
A tanítási év első félév vége: 2019. január 25. (péntek) 
Az iskolák 2019. február 1-ig (péntek) értesítik a tanulókat, illetőleg a tanulók szüleit az első félévben elért 
tanulmányi eredményekről. 
Központi írásbeli felvételi vizsga: 2019. január 19. (szombat) 10 óra. 
Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2019. január 24. (csütörtök) 14 óra. 
  



TANÍTÁSI SZÜNETEK 
Az őszi szünet 2018. október 27-től 2018. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. 
október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő). 
A téli szünet 2018. december 22-től 2019. január 2-ig tart központilag.  
Tantestületünk munkanap áthelyezése miatt január 6-ig tart a téli szünet. 2019.01.03-át ledolgozzuk 
2019.04. 27-én, szombaton a Csernye-napok keretében.  
2019.01.04-ét ledolgozzuk 2019.03.23-án, szombaton Nyílt-nap keretében. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 
7. (hétfő). 
A tavaszi szünet 2019. április 18-től 2019. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 
17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda). 
 
 

 
 

MUNKANAP ÁTHELYEZÉSEK 
 Szombati munkanapok 

 
2018.Október 13-án, szombaton dolgozunk, október 22-e, hétfő helyett. 
 
2018.November 10-én dolgozunk, november 2-a, péntek helyett. 
 
2018.December 1-én dolgozunk, december 24-e, hétfő helyett.  
 
2018.December 15-én kell ledolgozni december 31-ét (hétfői nap) 
 
 
Tantestületi döntés: 

2019.01. 03-át (csütörtök) ledolgozzuk 2019.04.27-én, szombaton a Csernye-napok keretében.  
2019.01.04-ét (péntek) ledolgozzuk 2019.03.23-án, szombaton Nyílt-nap keretében. 
 
  

ÜNNEPEK 
 

2018. október 23. (kedd)                                     Az 1956-os forradalom évfordulója 
- iskolai megemlékezés 2018. október 19.(péntek) 
2018. november 1-je (csütörtök)                        Mindenszentek 
2018. december 25-26. (kedd-szerda)               Karácsony 
2019. január 1-je (kedd)                                       Újév 
2019. március 15. (péntek)                                  Nemzeti ünnep 
- iskolai megemlékezés 2019. március 14.(csütörtök) 
2019. április 19. (péntek)                                      Nagypéntek 
2019. április 21-22. (vasárnap-hétfő)                  Húsvét 
2019. május 1-je (szerda)                                      Munka ünnepe 
2019. június 9-10. (vasárnap-hétfő)                    Pünkösd 
2019. augusztus 20. (kedd)                                  Államalapítás ünnepe 
  



TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK 
 

A 2018/2019. tanév rendje meghatározza a tanítás nélküli munkanapok számát /6 nap/, felhasználásának 
lehetőségeit. 
A tanítási napokon felül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat tanítás 
nélküli munkanapot használhat fel. 
 "  A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott 
pedagógiai célra az általános iskolában hat, munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, 
amelyből egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel." 
2018. november 9-én  a Pályaorientációs nap keretében a 7. és 8. osztályosok Székesfehérváron a 
Pályaválasztási Kiállításon vesznek részt, a többi évfolyamnak pedig az iskolában különböző szakmákat 
mutatunk be meghívott szakemberek segítségével. 
 
A lényege, hogy a tanulók találkozzanak a munkával és fogalmával (sok családban nem ismert a 
munkanélküliség miatt) ismerjenek meg különböző szakmákat, szakterületeket, ismerjék meg, hogy bizonyos 
szakmákhoz milyen tanulmányokat kell folytatni és milyen tanulmányi követelményeket kell teljesíteni. Ezek 
a következők: 
2018. november 9.                                            Pályaorientációs  nap   
2019. április 25.                                                  Iskolanap 
2019. április 26.                                                  Dök nap 
2019. tavaszi                                                       Nevelési értekezlet 
2019. május                                                         Tanulmányi kirándulások 
2019. június 11.                                                   Gyereknap, sportnap  
  

 
 
 

ORSZÁGOS MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 
  
Kompetenciamérés: 2019. május 29. (szerda) 
A mérés keretében kerül vizsgálatra a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődése a hatodik és a 
nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. 
Idegen nyelvi mérés: 2019. május 22. (szerda) 
A mérést az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként 
tanulók körében kell lefolytatni idegen nyelvi szövegértési készségeket vizsgáló feladatok alapján. 
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER) alkalmazása az iskolák első évfolyamán a tanulók eltérő 
ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, valamint az 
alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében. A vizsgálatokat 2018. december 1-
ig kell elvégezniük az iskoláknak. 
A 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 2019. január 9. és 2019. 
április 26. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019. 
június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 
 



Szülői értekezletek, fogadóórák 
 
Szeptember 
1-2. évf...................................................... 2018.09.25.(kedd) 1630  
3-4. évf…………………………………………………….2018.09.25.(kedd) 1700 

5-6. évf...................................................... 2018.09.24.(hétfő) 1630  
7-8. évf…………………………………………………….2018.24.(hétfő) 1700 

 
Február 
1-2. évf...................................................... 2019.02.05.(kedd) 1630  
3-4. évf…………………………………………………….2019.02.05.(kedd) 1700 

5-6. évf...................................................... 2019.02.04.(hétfő) 1630  
7-8. évf…………………………………………………….2019.02.04.(hétfő) 1700 

 

Tavasz (április, május): az osztályfőnökök az aktualitásoknak megfelelően választanak időpontot és 
értesítik a szülőket ennek időpontjáról. 
 
Az előre rögzített időpontban tartott szülői értekezletek előtt 1530-tól fogadóóra. 
Minden fogadóóra előtt 1500-tól munkaértekezlet, az adott napon fogadóórát és szülői értekezletet tartó 
pedagógusoknak. Minden kolléga az általa kijelölt időpontban is tart fogadóórát. Tavasszal az 
aktualitásokhoz igazodva az osztályfőnökök tartanak még egy szülői értekezletet, melynek időpontját ők 
határozzák meg. 
A felsőből letanító pedagógusokat és az ének tanárt a felső évfolyamok fogadóóráján lehet felkeresni a 
szeptemberi és februári fogadóórán. 
 
Pedagógusminősítő eljárásban várhatóan az alábbi kollégák vesznek részt 2019-ben: 
Hatvani Andrea, Maros Éva, Rózsavölgyi Csaba (Ped. II.), Bihari Róbert (Mesterpedagógus) 

A 2018-2019--es tanév munkaterve havi bontásban 
  

hónap  feladat  felelős  

AUGUSZTUS  Alakuló értekezlet  
Tantárgyfelosztás  
Órarend  
Munkaterv  
Javító vizsgák  
Tanévnyitó értekezlet  
Iskolai dokumentumok 

igazgató igazgatóhelyettes 
munkaközösség vezetők  
Becs-csoport 

SZEPTEMBER  Tanévnyitó  
Tankönyvosztás  
Baleset-tűz és munkavédelmi  
oktatás  
Tűzriadó 
Szervezési feladatok  

igazgató  
igazgatóhelyettes, iskolatitkár  
  
  
  
minden pedagógus  
  
  



Tantermek dekorálása, faliújság készítése Év 
eleji adminisztrációs feladatok (folyamatos 
egész tanévben) 
Munkaterv elfogadtatása, SZMK, Intézményi 
Tanács összehívása 
DIFER előkészítése  
Zeneiskolai órabeosztás 
Zenei tagozat beiratkozás, pótbeiratkozás  
Óvodai szülői értekezlet  
Munkaértekezlet 
Interaktív színház 09.17. Menő Menzák 
pályázat 
Bolyai Matematika versenyre jelentkezés 
Szülői értekezletek  
statisztikák  
„Te Szedd” szemétszedés a faluban 
Európai Diák Sport Nap 
osztálybajnokság (kézi, foci) 
Népmese napja 
Levelezős matematika verseny 
Online matematika verseny 
 
Színházlátogatás előkészítése 
Levelezős versenyekre jelentkezés 
Osztálytitkárok választása, elnökválasztás, 
ötletbörze 

 
igazgató 
 
fejlesztőpedagógus 
 zeneiskolai munkaközösség  
 
igazgató, helyettes  
  
Alapítvány, alsó tagozat 
 
Sprőder Csilla 
osztályfőnökök  
 osztályfőnökök  
osztályfőnökök 
testnevelés munkaközösség 
 
alsós munkaközösség 
Spisák Erika 
Spisák Erika, Rózsavölgyi Csaba 
 
Nyitrainé H. A.,Koltai V. 
Szaktanárok 
 
DÖK 

OKTÓBER   Papírgyűjtés  
 Zeneiskolai térítési díj 1. félév 
Aradi vértanúk megemlékezés   
Bólyai matek okt.12. 
 
Megemlékezés okt.23-a iskolai keretben 
Megemlékezés okt.23-a együtt az 
Önkormányzattal 
 Az állatok világnapja megemlékező program  
Bendegúz matematika versenysorozat 
(folyamatos) 
Halloween, „Menő Menzák” 
 
Madárodúk kihelyezése 
Őszi-forgatag előkészítése 
Meghirdetett sport versenyek  
Őszi nevelési értekezlet  
 

DÖK 
 munkaközösség vezető 
osztályfőnökök  
reál munkaközösség, Sprőder 
Csilla 
 humán munkaközösség, 
igazgató 
 osztályfőnökök, Koltai Valéria 
Dömötörné Sz.I. 
 Spisák Erika 
 
Kiss Edit, Pánczél-Nagy Éva 
Molnár Endre, napközi 
DÖK 
DÖK, tantestület 
  
Testnevelés munkaközösség 
igazgató   
 



NOVEMBER  Országos mérésadat-szolgáltatás  
Területi népdaléneklési verseny 
Fehérvárcsurgón 
Márton nap  
Szülői értekezlet a leendő elsős szülőknek 
 
Pályaorientációs Nap 
„Jól felkészültem?”- próba felvételi (Bodajk)  
Szépkiejtési  verseny  
Grundbirkózás  
Körzeti kézilabda Diákolimpia  
Többfordulós természettudományi verseny 
(folyamatos) 
Tájékoztató a felvételi eljárás rendjéről  
Zrínyi matematika versenyre nevezés 
Készülődés a karácsonyi vásárra  
Továbbképzés (ETIPE) 
Szülői Fórum  
Simonyi Zsigmond helyesírási versenyre 
nevezés, helyi forduló megrendezése 
István Király Ált.Isk. nyelvi verseny 
Történelmi vetélkedő 
 
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról 
beavatkozási terv 
 

igazgató  
 zeneisk.-i tagozatvezető  
 
 DÖK,munkaközösség vezetők 
Igazgató, igazgatóhelyettes, 
leendő elsős osztályfőnökök 
munkaközösség vezetők  
8.-as előkészítőt tartók  
 alsós munkaközösség 
Testnevelés munkaközösség,   
 
reál munkaközösség 
(nov.-márc.) 
igazgató, 8. oszt. osztályfőnökök  
 Sprőder Csilla 
munkaközösségek 
igazgatóhelyettes, igazgató  
 
Nyitrainé H.A., Koltai V. 
 
Hatvani A., Kiss E. 
Koltai V., Kis E., Borsos I. 
munkaközösségek 
felsős osztályfőnöki 
munkaközösség 

DECEMBER  Csillagda látogatás 
 
Iskolanyitogató 
Negyedév diákja, játékos vetélkedővel 
közösségi megmozdulás 
Közlekedési eszközök fejlődése 
Arany János Tehetséggondozó Programra való 
pályázatok benyújtása  
Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára  
István Király Ált.Isk. nyelvi 
verseny(Székesfehérvár) 
Télapó az 1. osztályban  
1-8.osztály közös barkácsolás 
Télapó a művelődési házban 
Luca napi  játszóház, karácsonyfadíszek 
készítése, karácsonyfa díszítés 
Tanári kórus a községi Adventen 
Adventi gyertyagyújtások az egyházak 
képviselőivel  
Mikulás bulik  

 Mihucza T., Dömötörné Sz. I., 
Pásztor B. 
munkaközösségek  
DÖK, munkaközösségek  
igazgató 
Molnár Endre 
igazgató helyettes, 8.-as 
osztályfőnökök  
  
  
Hatvani A., Kiss E. 
 
DÖK  
  
tanítók 
 DÖK 
pedagógusok 
DÖK, egyházak 
 
osztályfőnökök 



Játékos sportverseny, dec. 17.– Diákolimpia 
(körzeti)  
Zeneiskolai karácsonyi koncert 
Iskolai karácsonyi műsor+adventi  
 

Testnevelők  
zeneiskola 
munkaközösségek 
 

 

JANUÁR  I.féléves zeneiskolai vizsgák  
Félévi munkák értékelése  
Félévi osztályzatok  
Osztályozó értekezlet Félévi értesítők 
megírása/kiosztása   
Adminisztrációs feladatok  
Központi felvételi írásbeli vizsga  
Szépíró verseny  
Mesevetítés  
Vetélkedő Hunyadi Mátyásról  
 Játékos sportvetélkedő – megyei 
forduló – Agárd  
 Magyar Kultúra Napja illusztráció  
 Farsangi előkészítő feladatok  
Félévi értekezlet 
 

zeneiskolai tanárok  
minden kolléga, igazgató, 
igazgatóhelyettes 
munkaközösség vezetők  
osztályfőnökök igazgató 
mindenki  
8.-as osztályfőnökök reál  
alsós munkaközösség  
  
  
 testnevelők  
  
 Molnár Endre 
DÖK  
igazgató 
 

FEBRUÁR  Szülői értekezletek. Jelentkezési lapok  
továbbküldése a középiskolákba  
Farsang  
Kiszebáb égetése, Téltemetés 
mohai kirándulás busszal 
Levelezős kémia verseny (folyamatos) 
Pange Orchidea  matematika verseny 
(folyamatos) 
Zrínyi matematika verseny 
Legyél te is ötletmester 
II. féléves díjak  
Területi rézfúvós verseny  
Terematlétika  
Hálaadás napja 
Kommunista diktatúra emléknapja 
megemlékezés (02.23.)  
Wass Albert (Községi könyvtár) 
Negyedév diákja, játékos vetélkedővel 
közösségi megmozdulás 
„Iskolanyitogató”  
 

osztályfőnökök igazgató, 8.-
as osztályfőnökök  
DÖK  
alsós munkaközösség 
 
Spisák Erika 
Sprőder Csilla 
 
 
 
zeneiskola  
  
testnevelők  
angol tanárok  
Borsos I. 
  
 humán munkaközösség  
DÖK, munkaközösségek 
igazgató 
munkaközösségek 



 

MÁRCIUS  Húsvéti játszóház  
Környezetismereti vetélkedő 
Balatonszepezdi táborozás 
szervezése  
 Takarékoskodjunk az 
energiával!(Energiatakarékossági 
világnap) 
Területi zongoraverseny  
Megemlékezés Márc.15. iskolai 
ünnepség  
Megemlékezés Márc.15. nagyközségi 
ünnepség, ünnepi műsor 
Szülői fórum  
 
Fenntarthatósági témahét (03.18-22.) 
Te Szedd! 03.20.1200-1330 

Víz világnapja 
Tavaszi ünnepkör, kiállítás 
megtekintése a művelődési házban 
Nyílt Nap 
Iskolanyitogató játékos 
zenebemutató 
Kézilabda, mezei futás diákolimpia 
Zimmermann versenyek,03.28-29. 

alsós munkaközösség  
  
osztályfőnökök  
  
Pásztor Barnabás 
 
 
zeneiskola  
 humán munkaközösség, 
igazgató 
alsós munkaközösség 
 
igazgatóhelyettes igazgató 
,munkaközösségvezetők 
Dömötörné Sz. I., 
tantestület, polgárőrség 
osztályfőnökök 
Humán munkaközösség 
tantestület 
Bartha Melinda 
 
Testnevelők  
szaktanárok 

ÁPRILIS  Papírgyűjtés (ápr. 10.) 
Digitális Témahét (ápr.8-12.között) 
Holocaust emléknap (ápr.16.) 
Költészet napja- könyvtár, helyi 
költőink verseihez illusztráció 
készítése 
Alapműveleti matematika verseny 
Kompetencia verseny 
Újrahasznosítható anyagokból 
termékek készítése /kiállítása  
Tavaszi ünnepkör vetélkedő  
Rendőrségi előadások, könyvtár 
látogatás  
Nevelési értekezlet  
Csernyei Napok (Tanulmányi 
versenyek, Csernye kupa, 
diákigazgató választás, vetélkedők, 
főzés a tónál…)  
Zentai 7 versenyei 
 
Atlétika körzeti Diákolimpia   

DÖK  
alsós, reál munkaközösség  
 Borsos I.  
 Molnár E. 
  
 
Sprőder Csilla 
 
Molnár E.  
 
humán munkaközösség  
Dömötörné Sz. I.,  
alsós munkaközösség 
 
igazgató 
DÖK, munkaközösségek 
 
 
Humán, felsős osztályfőnöki 
munkaközösség 
testnevelés munkaközösség  



Kispályás labdarúgás  
Diákolimpia 
 Hangszerbemutató koncert a  
Károlyi Kastélyban  
Fehérvárcsurgón  
Helyi népdaléneklési verseny  
Velencei-tavi evezés 6. oszt. 

  
  
zeneiskola  
 
 
 
Molnár Endre, osztályfőnök 

MÁJUS  Anyák napi ünnepségek  
Tanulmányi kirándulások, erdei iskola 
Kompetenciamérés, idegen nyelvi 
mérés 
Éneklő Ifjúság minősítő kórus verseny 
Csetényben  
Országos operett és musical éneklési 
verseny Várpalota  
Erdei iskola 5.osztály 05.15-16-17. 
Ravaszd 
Helyi záróvizsgák (8. évfolyam)  
  
Megyei döntők: kézilabda, atlétika, 
kispályás foci  
 Gyermeknapi előkészületek 
Digitális értő olvasás 
Országos Kék Túra szakasz kirándulás 
 
Negyedév diákja, játékos 
vetélkedővel közösségi megmozdulás 
Év végi jutalmazások felterjesztése 
(Év diákja), előkészítése 
Év végi vizsgák 8. osztály, 2018. 
május 27.  

alsós  
 minden osztály,4. osztály 
igazgatóhelyettes, megbízott 
pedagógusok  
 zeneiskola  
  
  
 
Hatvani Andrea, Sprőder 
Csilla 
igazgatóhelyettes, 
szaktanárok  
  
testnevelők  
 DÖK 
Rózsavölgyi Csaba 
Mihucza T.,Dömötörné 
Sz.I.,Pásztor B. 
DÖK, munkaközösségek 
igazgató 
Osztályfőnökök 
 
 
szaktanárok, osztályfőnök 



JÚNIUS  HATÁRTALANUL 06. 03. – 06. 06. 
(Erdély) 
Év végi vizsga-pótvizsga 2018. 06. 03. 
Év végi szolfézs – és hangszeres 
vizsgák  
Trianon megemlékezés 
Országos döntők: kézilabda, atlétika, 
kispályás labdarúgás  
Gyermek és Családi nap  
Éves munka értékelése, Iskolai 
dokumentációk elkészítése,  
Ballagás  
Évzáró 
Tanévzáró értekezlet  
Leltározás  
Táboroztatás Balatonszepezden  

osztályfőnökök 
 
szaktanárok, osztályfőnök 
zeneiskola  
  
Koltai V., Kiss E.  
 testnevelők  
 
DÖK, tantestület  
  
osztályfőnökök, szaktanárok  
 igazgató mindenki igazgató, 
DÖK  

  
 A munkaközösségek és a diákönkormányzat által leírt programok, tervezett költsége 2 006 500 Ft, 
részletesen a mellékelt munkatervekben. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELLENŐRZÉSI TERV 
  

IDŐSZAK  ELLENŐRZÉS TÉMÁJA  FELELŐS  



1. NEGYEDÉV  tanmenetek, naplók, foglalkozási 
tervek fejlesztési tervek  
tanügyi dokumentumok órarendek  
zeneiskolai órabeosztás, 
tanórák, minősülő kollégák, 
ügyelet 

igazgató  
  
igazgatóhelyettes  
 
munkaközösség vezetők 
Becs-csoport 

2. NEGYEDÉV   tanórák, tanórán kívüli foglalkozások  
helyi tanterv megvalósulása  
IKT, differenciálás dokumentumok 
munkatervi feladatok megvalósulása  
  

igazgató igazgatóhelyettes 
munkaközösség vezetők  
  

3. NEGYEDÉV  tanórák, tanórán kívüli foglalkozások 
helyi tanterv megvalósulása 
dokumentumok  
munkatervi feladatok 
megvalósulása, ügyelet 
Becs-csoport által betervezett 
kollégák  

igazgató igazgatóhelyettes 
munkaközösség vezetők, 
Becs-csoport  

4. NEGYEDÉV  tanórák, tanórán kívüli foglalkozások  
helyi tanterv megvalósulása  
IKT, differenciálás dokumentumok 
munkatervi feladatok 
megvalósulása,   
 Becs-csoport által betervezett 
kollégák 
  

igazgató igazgatóhelyettes 
munkaközösség vezetők  
 Becs-csoport 

A mellékletekben megtalálható minden munkaközösség és a diákönkormányzat részletes munkaterve 
illetve kiegészül egy részletes versenynaptárral a sportversenyekről, védőnői munkatervvel, 
egészségnevelési és környezetvédelmi programmal, kompetencia eredményeink és rövid elemzése öt évre 
visszamenőleg, és a munkaterv elfogadásához szükséges nyilatkozatok. 
 
A 2018-2019. tanévre valamennyi munkatársamnak eredményes munkát kívánok. 
 
 
  



  



    Szeptember     Október     November     December 

   1. h 

A zene 

világnapja 1. cs Mindenszentek 1. szo   

 Adventi gyertyagy. 

800, Negyedév 

Diákja+vetélkedő 

1130-ig, 

NagyközségiAdvent 

Ped. kórus 1600 

1. szo   2. k  2. p Öszi szünet 2. v  

2. v   3. sze   3. szo   Öszi szünet 3. h   

3. h 

Évnyitó,első 

tan.nap 4. cs 

Állatok 

világnapja 4. v   4. k   

4. k Tűzriadó 5. p 

 Emlékezés az 

Aradi vértanúkra  

Úszás kezdése6. 5. h   5. sze 

 Mikulás járás 

 Műv. Ház (alsó)830 

5. sze 

Zeneiskolai 

beiratkozás 6. szo    6. k  6. cs 

Mikulás járás(1.oszt.) 
 

6. cs  7. v   7. sze  7. p 

 Adventi 

gyertyagyújtás 800 

7. p    8. h   8. cs 

 Szülői a leendő 

elsősöknek 1700 8. szo    

8. szo   9. k   9. p 

Pályaorientációs 

Nap 800-1130 

1145-1700 

továbbképzés 9. v   

9. v   10. sze 

 Papírgyűjtés 12-

1530 

 10. szo   

Munkanap  
továbbképzés,  10. h   

10. h   11. cs  11. v továbbképzés,  11. k   

11. k . 12. p 

Bolyai m. cs. 

vers. 12. h Márton nap 1500 12. sze 

Vállalk. Fórum 1700 

12. sze  13. szo   

Munkanap,Őszi 

forgatag 800 13. k   13. cs  

13. cs  Szmk gy. 1630 14. v   14. sze  14. p   

14. p    15. h   15. cs  15. szo   

Adventi gyertyagy. 

800 Luca napi 

játszóház, 

iskolanyitogató 900 

15. szo 

 Szüreti 

felvonulás 1300 16. k   16. p   16. v   

16. v   17. sze  17. szo     17. h  Játékos sor-és váltóv 

17. h 

Interaktív 

színház( alsó t.) 18. cs   18. v   18. k   

18. k  19. p 

 Isk. Ünnepély, 

okt.23. 1100 óra 19. h   19. sze 

Zeneisk. karácsonyi 

koncert a Műv. 

Házban 1700 

19. sze   20. szo    20. k   20. cs 

Iskolai karácsony a 

templomban 1700 

20. cs  21. v   21. sze SzülőiFórum1630 21. p 

Tanár-diák foci,kézi 

930Közös éneklés a 

tornateremben 1100 

21. p    22. h   22. cs   22. szo    

22. szo   23. k 

Nagyközségi 

Ünnepély 900 23. p  23. v   

23. v   24. sze   24. szo     24. h  Téli szünet 

24. h 

 Felsős szülői 

fogadó óra 

munkaértekezlet, 25. cs 

 Halloween(5-6. 

óra) 25. v  25. k Karácsony 

25. k 

Alsós szülői 

fogadó óra 

munkaértekezlet, 

 26. p 

 Halloween 

3.oszt. 26. h   26. sze Karácsony 

26. sze   27. szo   27. k  27. cs Téli szünet 



27. cs  28. v   28. sze   28. p Téli szünet 

28. p  

Európai Diák 

Sport Nap 800 

 29. h   29. cs   29. szo  

29. szo   30. k Öszi szünet 30. p  30. v   

30. v  31. sze Öszi szünet    31. h Téli szünet 

2019 

   Január     Február     Március     Április 

1. k Munkaszüneti nap 1. p  Félévi értesítők 1. p   1. h  

2. sze Téli szünet 2. szo    2. szo    2. k  

3. cs 

munkanap áthelyezés, 

ledolgozás 04.27. 3. v   3. v   3. sze  

4. p 

munkanap áthelyezés, 

ledolgozás 03.23.. 4. h 

Felsős szülői 

fogadó óra 

munkaértekezlet    4. h   4. cs   

5. szo   5. k 

Alsós szülői 

fogadó óra 

munkaértekezlet    5. k   5. p   

6. v   6. sze  6. sze Energia Tak. Napja 6. szo     

7. h 

Első Tanítási nap 

Újévi Polgárm. 

köszöntő 1700  

7. cs  7. cs Pénz hét 7. v   

8. k   8. p  Farsang 1400-1900 8. p   8. h 

 DIÖK,  dig. 

témah. 

9. sze   9. szo     9. szo    9. k  

10. cs   10. v  10. v  10. sze Papírgy. 1200-1530 

11. p   11. h   11. h   11. cs  

12. szo   12. k  12. k   12. p  

13. v   13. sze  13. sze   13. szo    

14. h   14. cs 

Téltemetés 5.óra 

után 14. cs 

Isk. Ünnepély 1100 

Nagyközségi? 14. v     

15. k   15. p  15. p Nemzeti Ünnep 15. h  Diákig. kampány 

16. sze   16. szo   16. szo  16. k 

Holocaust 

emléknapja 

Diákig. kampány 

17. cs 

 Zeneisk. félévi 

ért. 17. v 

  

 17. v   17. sze 

 Diákigazgató 

jelöltek vetélkedője 

+szavazás 

18. p  18. h   18. h 

Fenntarthatósági 

Témahét  18. cs Tavaszi szünet  

19. szo  Központi felvételi 19. k   19. k   19. p 

Tavaszi szünet  

Nagypéntek 

20. v  20. sze   20. sze Te Szedd! 1200-1330  20. szo    

21. h   21. cs   21. cs Szülői Fórum 1700 21. v  Húsvét 

22. k 

A magyar kultúra 

napja 22. p 

  Wass Albert 

emléknap 22. p A víz világnapja 22. h 

Húsvét 

A Föld napja  

23. sze   23. szo 

 Iskolanyitogató: a 

leendő elsősöknek 

és szülőknek 900  23. szo 

Nyílt-nap munkanap 

áthelyezés 

(01.04.ledolgozása) 23. k  Tavaszi szünet 

24. cs  24. v   24. v   24. sze 

Diákigazgató 

kihírdetése 

25. p  Első félév vége 25. h   25. h   25. cs 

Csernye Napok, 

 

26. szo Horgászbál 26. k  26. k  26. p 

Csernye Napok, 

Csernye Kupa  

27. v   27. sze  27. sze  27. sz  

 Munkanap 

áthelyezés 

(01.03.ledolgozása) 



28. h 

Rövidített órák 

 Félévi osztályozó 

1230 28. cs 

 Rövidített órák 

II:Negyed év 

Diákja 1230-1430 28. cs 

Zimi tanulmányi 

verseny 28. v   

29. k   

  

29. p Zimi-kupa 29. h   

30. sze   30. szo  30. k  

31. cs 

Rövidített órák 

 Félévi értekezlet 

1230 31. v     

Május Június 

1. sz Munka ünnepe 1. szo    

2. cs   2. v  

3. p   3. h 

 HATÁRTALANUL (06.03. 

– 06. 06.) 7.osztály  

Év végi vizsga 8.o.  

pótvizsga  

4. szo    4. k Nemz.összetart.megeml. 

5. v Anyák napja 5. sze  

6. h  6. cs   

7. k   7. p  Osztályozó 1300 8.osztály 

8. sze . 8. szo   

9. cs 

Madarak és fák 

napja 9. v  

10. p   10. h Pünkösd 

11. szo   11. k Családi-és Gyermek Nap 

12. v   12. sze zeneiskolai év végi ért. 

13. h   13. cs   

14. k  14. p 

 Utolsó tanítási nap, 

Bolondballagás 

15. sze Erdei isk. 5.o. 15. szo  , Ballagás 1000 

16. cs      Erdei isk. 5.o. 16. v  Bankett 1800 

17. p    Erdei isk. 5.o. 17. h Osztályozó 900 

18. szo    18. k   

19. v   19. sze   

20. h 

Erdei isk. 4. 

Boglártanya 

05.20-22. 

 20. cs Évzáró 1700 

21. k  21. p  

22. sze 

Idegen nyelvi 

mérés 6., 8. oszt. 22. szo   

23. cs  23. v   

24. p  24. h Szepezd 06.24-29.  

25. szo     25. k   

26. v   26. sze   

27. h 

 Év végi vizsga 

8.o. 27. cs   

28. k  28. p   

29. sze 

OKÉV mérés 6., 

8. oszt 

Leendő elsős 

szülői 1700 29. szo   

30. cs 

Rövidített órák 

3. Negyedév 

Diákja+vetélkedő 

1230-1430 30. v   

31. p Pedagógus Nap július 1. hétfő Tanévzáró értekezlet 900 



Mellékletek 
 

A Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
2018/2019. évi zeneiskolai munkaközösségének munkaterve 

 
A munkaközösség tagjai:  

Acsai Sándor 
Acsai Sándorné 

Manvelján Izabella 
Bihari Róbert 
Berze Attiláné 

Bartha Melinda 
 
 

Beiratkozás és órabeosztás régi 
növendékeknek 

2018. szeptember 5. szerda 
 

Munkaértekezlet  2018. szeptember 5. szerda  

Órabeosztások és pótbeiratkozások 
véglegesítésének határideje 

 2018. szeptember 19. szerda 
 

A szolfézs és hangszeres oktatás 
megkezdése 

 2018. szeptember 6. 
csütörtök 

 

Új naplók kitöltésének és leadásának 
határideje 

 2018. szeptember 14. péntek 
 

Nyomtatványok, tantárgyfelosztás 
kitöltésének és a pianínó 
behangoltatásának* határideje  

 2018. szeptember 21. péntek  

 
Pianínóhangolás: 30.000Ft 

Az I. féléves térítési díjak befizetésének 
határideje 

2018. október 12. péntek 
 

Területi népdaléneklési verseny 
Fehérvárcsurgón 

2018. november 
 
Úti költségtérítés: 2000 Ft 

Adventi kórushangverseny 
Adventi hangszeres koncert 

 2018. december 13. 
csütörtök 
 2018. december 19. szerda 

 

Az első féléves szolfézs vizsgák tervezett 
időpontja 

 2019. január 7-10. 
 

Az első féléves hangszeres vizsgák 
tervezett időpontja 

 2019. január 14-17. 
 

Féléves értekezlet  2019. január 16. szerda   

A második féléves térítési díjak 
befizetésének határideje 

 2019. február 15. péntek 
 



Területi fúvós verseny/találkozó 2019. február-március 
 
Úti költségtérítés: 1500 Ft 

Játékos zenebemutató az 
„Iskolanyitogató” keretében 

2019. február 23. 
 

Hangszerbemutató koncert a Károlyi 
Kastélyban Fehérvárcsurgón 

2019. április 
 
Úti költségtérítés: 2000 Ft 

Helyi népdaléneklési verseny, „Suli 
hangja” tehetségkutató énekverseny 

 2019. április 
Díjak, jutalmak: 5000 Ft 

Éneklő Ifjúság minősítő kórusverseny 
Csetényben 

2019. május 
Buszköltség: 20.000 Ft 

Országos operett- és musicaléneklési 
verseny Várpalotán 

2019. május 
Úti költségtérítés: 5000 Ft 

Az év végi szolfézs vizsgák tervezett 
időpontja 

 2019. május 28.-május 31. 
 

Az év végi hangszeres- és művészeti 
alapvizsgák, záróvizsgák tervezett 
időpontja 

 2019. június 1-5. 

 

Év végi értekezlet  2019. június 12. szerda  

 
Ebben a tanévben is részt veszünk az Önkormányzati (pl. október 23. , március 15. , jótékonysági 
rendezvények, önkormányzati megemlékezések,…), valamint az intézményen belüli rendezvényeken. 
A továbbképzéseken, fesztiválokon, a móri fúvószenekar rendezvényein való részvételéről év közben 
egyeztetéssel döntünk. 
 
Az éves programok és szünetek megegyeznek a Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
munkatervében foglaltakkal. 
 

 
 

Bakonycsernye, 2018. augusztus 27.                                             Bartha Melinda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

DIÁKÖNKORMÁNYZATI MUNKATERV  

 
2018/2019. tanév 

 

 

 
 

 

Készítette: Simonné Albu Melinda 

a diákönkormányzat segítő tanára 

 

 

 

 
 



SZEPTEMBER 

 

 Osztálytitkárok választása a 4-8. osztályokból (2-2 tanuló) 

 A 8. osztályból egyéni jelentkezés programmal, elképzeléssel a DÖK-elnök 

pozícióra, majd annak ismertetése. 

 Osztályonkénti szavazás a DÖK elnöki, ill. elnökhelyettesi posztjára. 

 Ötletbörze ( diákok, szülők, tantestület ) + tavalyi év tanulságai, jövőbeli tervek 

egyeztetése, munkaterv elfogadása 

 Alakuló gyűlés:  

 diákönkormányzat elnökének megválasztása 

 Az ISKOLAI DIÁKNAPLÓ megnyitása. Költsége: 2500 Ft. 

 Október 13. szombat :  Őszi forgatag( Felelősei: …) 
 Színes fagyöngyökből ékszerek készítése,  

 Kukoricamorzsolás, pattogatott kukorica készítése, abból láncfűzés.  

 Almából kompót készítése.  

 Gyufás skatulyából bárányka készítése,  

 Kukoricaszárból juhászkunyhó készítése. 

A vetélkedők, játékok alkalmával ügyességükért krajcárokat 

gyűjthetnek. 

 Mesés vetélkedő (- Aranyszőrű bárány - Csillagszemű juhász - Állatok 

nyelvén tudó juhász) –integrálva az alsó tagozat népmese napjával. 

Tanítói-tanári mesedramatizálás vagy tanulói bábozás. 

 Néptánc, népi játékok, énekek, népszokással kapcsolatos kirakók. A 

program összeköthető a szüreti szokásokkal. 

 Aszfaltrajz-verseny. 

 Vásár, bolhapiac. 

 Osztályonként szülőkkel főzés. 

Költsége: 

 Fagyöngyök, gyöngyfűző zsinór : 10000 Ft. 

 Az almakompóthoz cukor, citrom, fahéj, szegfűszeg: 2000 Ft. 

 Báránykákhoz ragasztó, vatelin: 2000 Ft. 

 Krajcárokhoz lamináló fólia, színes papír, alkoholos filc: 6000 

Ft. 

 Aszfaltrajz-versenyhez kréták: 15000 Ft. 

 Vetélkedők jutalmazása: 5000 Ft. 

 Főzés hozzávalói: 50000 Ft. 

 ÖSSZESEN: 90000 FT. 

 



OKTÓBER  

 

 Madárodúk kihelyezése az iskola környékén (ProVért segítségével- 

Madárbarát Iskolaprogram). 

Felelőse: Simonné Albu Melinda 

 

Október 10. szerda 

 Papírgyűjtés  
Költsége: A gyermekeknek jutalmazás segítségadásért, üdítő: 

10000 Ft.  

Egyéni helyezettek jutalmazása:10000 Ft. 

 A papírgyűjtés értékelése 

 A Luca napi kézműves játszóház előkészítése 

             Felelőse: Simonné Albu Melinda 

 

NOVEMBER 

 

November 12. hétfő Szent Márton nap: 
(Felelősei: …) 

    Az alsó tagozatos gyermekeknek szülőkkel közös mécseskészítés, felsősöknek egyéni 

barkácsolás, majd ezt követően lámpás felvonulás a faluban, végül a gyermekek 

megvendégelése kaláccsal,teával. 

Költsége:  

 gyümölcstea filteres, cukor, citrom: 15000 Ft. 

 kakaós kalács (44 rúd): 22000 Ft. 

 mécsesekhez dekorációs anyag, tapétaragasztó, madzag, színes transzparens 

papír : 15000 Ft. 

 ÖSSZESEN: 52000 Ft. 

 November 29. 1.Harmadéves értékelés iskolai fórumon, majd ezt 

követően Vetélkedő 1-8., 2-7., 3-6., 4-5. osztályos tanulók vegyes csapataival 

a tornateremben. 

(Felelősei: …) 

Költsége: jutalmazás 5000 Ft. 

 Adventi gyertyagyújtások az Evangélikus, a Katolikus és a Pünkösdi 

Egyház képviselőinek meghívásával. 

Felelőse: Simonné Albu Melinda, Marton Tímea, Dömötörné Szécsényi Ibolya 

 



DECEMBER 
 

                 

 December 15. szombat (ledolgozás) Luca napi játszóház: 
 Néptánc, táblajátékok, szabaduló szoba, társasozás, sakk, disco, tallérsütés, 

kókuszgolyó készítése, teafőzés. Zárásként: kóstoló! 

Költsége:  

 teafilterek, cukor, citrom: 15000 Ft. 

 liszt, sajt, tejföl, vaj: 10000 Ft. 

 kekszpor, kókuszreszelék, kakaópor, tejszín, vaj, lekvár: 7500 Ft. 

 ÖSSZESEN: 32500 Ft. 

         ( Felelősei: …) 

 Az 1. osztályosok télapós köszöntése 
 Költsége: 22 télapócsomag: 22000 Ft. 

 Télapóruha varratása : 10000 Ft. 

        Felelősei: Simonné Albu Melinda, Kiss Istvánné, Marton Tímea, 8. osztályos 

         diákok 

 1-8.osztályosok közös barkácsolása. 

 Költsége: színes papír, ragasztó:3000 Ft. 

         Felelősei: Simonné Albu Melinda, Kiss Istvánné, Kiss Edit 

 Egyéni karácsonyfadíszek versenye, majd az iskolai fenyőfa díszítése. 

 Költsége: Jutalmazás: 3000 Ft. 

              Felelősei: Ujszászi Katalin, Molnár Endre, diáktanács tagjai. 

 

JANUÁR 

 

 Farsangi előkészítő feladatok felelőseinek megválasztása, feladatok kiosztása: 

 Dekorációs anyagok, büfékellékek, tombola ajándéktárgyak vásárlása 

 Dekoráció elkészítése 

 Tombolatömbök jelölése 

 Zsákbamacskához játékgyűjtés 

 Program menetének megbeszélése, ötletelés, farsang témájának 

megszavazása. 

Felelőse: Simonné Albu Melinda  

 



FEBRUÁR 

 

Február 8. péntek  

 Farsangi mulatság alsó-felső tagozat együtt a tornateremben. 

Alsó-felső tagozat együtt: 14.00-17.30. 

Közös tombolasorsolás: 17.00-17.30. 

Felső tagozat tovább 19.00-ig. 

Költsége: 100000 Ft. 

Felelőse: Simonné Albu Melinda 

 2. harmad éves értékelés iskolai fórumon, majd vetélkedő vegyes 
csapatokkal. 

(Felelőse:…) 

Költsége: 

 Jutalmazás: 5000 Ft. 

 

MÁRCIUS 

 

 A Csernye-napok programjainak megtervezése, előkészítése. 



ÁPRILIS 

 

Április 10. szerda 

 Tavaszi papírgyűjtés. 

Költsége: A gyermekeknek jutalmazás segítségadásért, üdítő: 

10000 Ft.  

Egyéni helyezettek jutalmazása:10000 Ft. 

 

         Felelőse: Simonné Albu Melinda 

 

Április 12. péntek Diákigazgató- jelöltek kampányának megkezdése 

Felelőse: Kiss Edit. 

 

Április 17. szerda Diákigazgató-jelöltek megmérettetése, vetélkedője, utána 

szavazás. 

Felelőse: … 

 

 Április 24-25-26. CSERNYE-NAPOK 
Április 24. A győztes diákigazgató kihirdetése. 

          Harci túra a Horgászegyesület, az elballagott diákok segítségével. 

             Közös ebéd a tónál szülői segítséggel. 

Felelősei:… 

 

Április 25. Körzeti szavalóverseny, népdaléneklési verseny 

             5-6.o. helyi matematikaverseny 

             5-8.osztályos helyi természettudományi verseny 
 

Április 26. Gálaműsor: hangszeres zeneszámok, szavalóverseny, népdaléneklési 

verseny helyezettjeinek bemutatkozása, néptánc, osztályok bemutatói 

Felelősei: … 

 
Költsége: 

 Kampányköltség: 20000 Ft. 

 Főzés:50000 Ft 

 Tanulmányi versenyek díjazása: 20000 Ft. 

 Meghívottak, versenyzők megvendégelése: 10000 Ft. 

 ÖSSZESEN: 100000 Ft. 

 



MÁJUS 

 Gyermeknap előkészítése 

Május 30. csütörtök 3. harmad éves értékelés iskolai fórumon és 

                        vetélkedő. 
Költsége: Jutalmazás: 5000 Ft. 

Felelőse: …. 

 

JÚNIUS 
 

Június 11. kedd  

 

 GYERMEK- és CSALÁDI NAP az iskola udvarán: 
 Zumba vagy hip-hop-zenés bemelegítés, osztályonkénti főzőverseny, 

lufihajtogatás, arcfestés, csillámtetkó, rendőrségi és tűzoltó bemutató, lovaglás, 

íjászat, légvár vagy élő csocsó, népi fajátékok, kézműveskedés, ügyességi- 

játékos állomások a szülők, elballagott diákjaink részvételével zsetonszerzési 

lehetőséggel, közös tanár-diák-szülő vetélkedő, tombolasorsolás (vállalkozói 

felajánlásokból). 

Költsége: 

 Légvár vagy élő csocsó+ hordós szumó 100000 Ft.  

 Népi fajátékok bérlése: 65000 Ft 

 Csillámtetkó, arcfestés: 33000 Ft. 

 Zsetonbeváltáshoz üdítő, csoki, nyalóka: 70000 Ft. 

 Lufihajtogatáshoz lufi: 5000 Ft. 

 Kézműveskedéshez: 10000 Ft 

 Főzés: 50000 Ft. 

 ÖSSZESEN: 333000 Ft. 

 

Felelőse: Simonné Albu Melinda 

 

 Az éves munka értékelése 

 Jutalmazás kiemelkedő munkáért.  

Költsége: 7000 Ft. 

 

 

Amennyiben lehetőség adódik, szeretnénk az iskolarádió megjavíttatását 

előterjeszteni!!! 

 

 

 

Bakonycsernye, 2018. augusztus 23. 



Felsős osztályfőnöki munkaközösség terve a 2018/19-es tanévre 
 

M.k. tagjai: 
                                         Hatvani Andrea (munkaközösség vezető) 

Borsos Ildikó 
Kiss Edit 

Koltai Valéria 
Mihucza Tibor 

Nyitrainé H. Andrea 
Sprőder Csilla 

 

Határ- 
idő 

Feladat megnevezése Szükséges anyagok, tervezett 
költség 

Felelős 

szept.  Naplók, törzslapok megírása, régi 
adatok egyeztetése, ülésrend 

 A házirend ismertetése a 
tanulókkal 

 Osztályfőnöki tanmenetek 
bemutatása az ig. helyettesnek 

 Tanulói nyilvántartások, 
statisztikák elkészítése, 

egyeztetése 

 Bizonyítványok, anyakönyvek 
leadása 

 Szülői értekezletek megtartása 

 Osztálytermek díszítése 
 

 Felsős faliújság szeptemberre 
 

 „Magyar Viseletkultúra” kiállítás 
a községi könyvtárban 

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

karton, színes papír, lamináló 
fólia, ragasztó, gyurmaragacs: 

7x2000=14000Ft 
karton: 1000Ft 

 

 
osztályfőnökök 
osztályfőnökök 
osztályfőnökök 

 
osztályfőnökök 

 
osztályfőnökök 
osztályfőnökök 
osztályfőnökök 

 
Hatvani Andrea(5. 

a) 
 
 

osztályfőnökök 

okt.  Okt. 6-i megemlékezés az aradi 
vértanúkról 

 Megemlékezés 1956. október 23-
ról: műsor 

 Halloween: tökfaragás és 
szoborkészítés zöldségekből 
(„Menő Menzák” Pályázat) 

 Felsős faliújság október-
novemberre (őszi) 

 Színes zöldségmandala készítés 
(„Menő Menzák”  
pályázat) 

 Őszi zöldségsaláta készítés 
(„Menő Menzák” pályázat) 

- 
anyagköltség: 10000 Ft 

anyagköltség, jutalmazás: 
5000Ft 

karton: 1000Ft 

Nyitrainé H. 
Andrea 

Koltai Valéria 
Kis Edit, Nyitrainé 

H. Andrea 
Sprőder Csilla (5. 

b) 
 

Molnár Endre 
 

Ujszászi Katalin 



nov.  Márton-nap a könyvtárban 
 

 Kenyér receptek gyűjtése („Menő 
Menzák” pályázat) 

anyagköltség: 5000 Ft 
 

Hatvani A., Borsos 
Ildikó 

osztályfőnökök 

dec.  Karácsonyi műsor a templomban 
 

 Mikulás buli 

 Felsős faliújság decemberre 
(karácsony, advent) 

 Plakátkészítés a vitaminokról 
(„Menő Menzák” pályázat) 

- 
 

anyagköltség: 5000 Ft 
karton: 1000Ft 

Hatvani A., 
Sprőder Csilla 

osztályfőnökök 
Nyitrainé H. 
Andrea (6. a) 
Molnár Endre 

jan.  Magatartás- és szorgalomjegyek 
egyeztetése 

 Az első félév jegyeinek lezárása, a 
félévi értesítők megírása, 

kiosztása 

 Felsős faliújság január-februárra 
(téli) 

- 
- 
 

karton: 1000Ft 

osztályfőnökök 
osztályfőnökök 

 
Borsos Ildikó (7. a) 

 

febr.  Szülői értekezletek megtartása 

 Farsanggal kapcsolatos 
feladatvállalások 

- 
- 

osztályfőnökök 
osztályfőnökök 

márc.  A balatonszepezdi tábor 
szervezése (jelentkezések) 

 Húsvét, tavaszi ünnepkör, 
kiállítás megtekintése a Műv. 

házban 

 Felsős faliújság márciusra (tavasz) 

  Zimmermann versenyek 

  

- 
 
- 
 

karton: 1000Ft 

osztályfőnökök 
 

osztályfőnökök 
 

Mihucza Tibor (7. 
b)  
 

szaktanárok 

ápr.  A holocaust áldozatainak 
emléknapja (április 16.) 

 Zentai 7 versenyei 
 

 Csernye Napok (diákigazgató 
választás) 

 Felsős faliújság áprilisra (húsvéti) 

- 
 
- 
 

kampányra: 15000Ft 
karton: 1000Ft 

Kis Edit 
 

Kis Edit, Koltai V., 
Hatvani A. 

Kis Edit, Koltai V. 
Kis Edit (8. a) 

máj.  Tanulmányi kirándulások 

 Év végi jutalmazások 
felterjesztése, előkészítése 

 Felsős faliújság május-júniusi 

- 
- 
 
- 

karton: 1000Ft 

 
osztályfőnökök 
osztályfőnökök 

 
Koltai Valéria (8. 

b) 

jún. 
 

 Határtalanul 

 A tanév lezárása: adminisztrációs 
feladatok, érdemjegyek 

- 
- 
 

B. Ildi, M. Tibor 
osztályfőnökök 

 



 Ballagás előkészítése (dekorálás, 
műsor) 

 komplex-v., osztálybajnokság, 
gyereknap 

anyagköltség a dekoráláshoz: 
10000Ft 

- 
 

B. Ildi, M. Tibor 
osztályfőnökök 

Általános és folyamatos feladatvállalásaink: 

 Tanulószobás kapcsolattartás 

 Alsó-felső tagozat átmenet: ismerkedés a negyedikes gyermekekkel 

 Pályázatok figyelése 

 Pályaválasztási feladatok végzése, elősegítése 

 Iskolaélettel kapcsolatos hírek, beszámolók megírása, megszerkesztése 

 Az egy osztályban tanító pedagógusok és az osztályfőnökök kapcsolattartásának összehangolása 

 Kapcsolattartás az iskolaorvossal, védőnővel, gyermekvédelmi felelőssel 

 Osztálytermek, udvar rendezése, rendben tartása 

 Őszi- és tavaszi hulladékgyűjtésen való részvétel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Humán munkaközösség terve 2018/19-es tanév 
 

M.k. tagjai: 
Bartha Melinda 

Borsos Ildikó 
Hatvani Andrea 

Kis Edit 
Koltai Valéria m.k. vezető 

Molnár Endre 
Nyitrainé H. Andrea 

 

HÓNAP FELELŐS KÖLTSÉGEK 

Szeptember 
- színházlátogatás előkészítése  

- nevezés a levelező versenyekre 
- „Magyar Viseletkultúra” kiállítás a 

községi könyvtárban 
- szaktantermek felszerelése, 

dekorációja (szaktanárok) 

 
Nyitrainé H. Andrea, Koltai 

Valéria 
szaktanárok 

 
Koltai Valéria, Hatvani 

Andrea 
 
 

szaktanárok 

 
 
 
 
 
 
 
 

3000Ft/osztály=21000Ft 

Október 
- Országos Könyvtári Napok 

keretében a községi könyvtár 
meglátogatása 

- október 6-i megemlékezés,  
- Október 23. községi 

megemlékezés  
- Halloween: tökfaragás és 

szoborkészítés zöldségekből 
(„Menő Menzák” Pályázat 

- Színes zöldségmandala készítés 
(„Menő Menzák”  
pályázat) 

- Őszi zöldségsaláta készítés 
(„Menő Menzák” pályázat) 

 
Hatvani Andrea 

 
 

Nyitrainé H. Andrea 
Koltai Valéria 

 
Kis Edit, Nyitrainé H. 

Andrea 
 
 

Molnár Endre 
 
 

Ujszászi Katalin 
 

 
 
 
 
 

10000Ft 

November 
- nevezés a Simonyi Zsigmond 

helyesírási versenyre, helyi 
forduló lebonyolítása  

- István Király Ált. Iskola nyelvi 
versenyre jelentkezés  

- Jól felkészültem-e? Bodajk  
- népdaléneklési verseny  

 
Koltai Valéria, Nyitrainé H. 

Andrea 
 
 

Hatvani Andrea, Kis Edit 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- Márton-nap a könyvtárban  
- Kenyér receptek gyűjtése („Menő 

Menzák” pályázat) 

Koltai V. 
Bartha M. 

Borsos Ildikó, Hatvani 
Andrea 

 

Utazási k.:5000Ft 
Jutalmazás:10000Ft 

 
 
 

osztályfőnökök 

December 
- karácsonyi műsor 5.o.  

 
- István Király Ált. Isk. nyelvi 

versenye  
- Plakátkészítés a vitaminokról 

(„Menő Menzák” pályázat) 

 
Hatvani Andrea, Sprőder 

Csilla 
Hatvani Andrea, Kis Edit 

 
 
 

Utazási k.: 25000Ft 
 
 

Molnár Endre 

Január  
- a féléves munka értékelése 

- jan. 22. A Magyar Kultúra Napja 
irodalom óra keretében 

 
 
 

Koltai Valéria, Nyitrainé H. 
Andrea 

 

Február 
- Kommunista diktatúrák 

emléknapja  
- Wass Albert (községi kvt) 

 
Kis Edit 

 
Koltai Valéria, Borsos 

Ildikó 
 

 

Március 
- Tavaszi ünnepkör, kiállítás 

megtekintése a művházban  
- Zimmermann versenyek 

-  

 
osztályfőnökök  

 
 

szaktanárok 

 
 
 
 

Utazási k.: 15000Ft 

Április 
- Holokauszt áldozatainak 

emléknapja  
- Zentai 7 versenyei 

- Költészet napja – könyvtár 

 
Borsos ldikó 

 
Hatvani Andrea, Kis Edit 

Hatvani Andrea 

 
 
 

Utazási k.:10000Ft 
5000Ft 

Május 
- kórusverseny Csetény  
- kompetencia-mérések 

- záróvizsgák? 

 
Bartha Melinda 

 
 
 

 
Utazási k.: 3000Ft 

 
 
 

Június 
- Trianon megemlékezés 

- felmérés az ifjúsági színházbérlet 
igénylésére 

 
történelem tanárok 

Koltai Valéria 

 

 
 

  



Az alsós munkaközösség munkaterve 
2018/2019-es tanév 

 
 
 

Hónapok Tervezett programok és felelőseik Várható 
költségek 

Szeptember tanmenetek előkészítése, leadása (tanítók) 
tantermek dekorálása (tanítók) 
mesehallgatás a népmese napja alkalmából (Kiss Istvánné) 
gyümölcsnap (tanítók) 

- 
- 
- 
- 

Október hulladékgyűjtés (Simonné Albu Melinda) 
részvétel a nemzeti ünnepen 
,,vándormese” előadás (Kiss Istvánné) 
zöldségnap (tanítók) 

- 
- 
- 
- 

November helyi szépkiejtési verseny (Kiss Istvánné) 
Márton nap (Simonné Albu Melinda) 
Hálaadás (Pánczél-Nagy Éva) 
kenyérsütés (tanítók) 

15000Ft 
20000Ft 
10000Ft 
- 

December Mikulás bulik (tanítók) 
részvétel az adventi időszak műsorain 
előadások, filmvetítés a vitaminokról (tanítók) 

- 
- 
- 

Január szépíró verseny (Kiss Istvánné) 
mesék, mondák vetítése Mátyás királyról 1.-3. o. (napközis 
nevelők) 
vetélkedő Hunyadi Mátyásról 4. o. (Kiss Istvánné) 

10000Ft 
- 
 
10000Ft 

Február farsang (Simonné Albu Melinda) 
kiszebáb égetés (Maros Éva) 
mohai kirándulás – tikverőzés (?) 

- 
- 
60000Ft 

Március  ünnepi műsor megszervezése (???) 10000Ft 

Április közlekedéssel kapcsolatos előadások (Marton Tímea) 
könyvtárlátogatások (iskolai, községi) 
papírgyűjtés (Simonné Albu Melinda) 
Digitális témahét 1. o. – 2. o. – 4. o. (osztályfőnökök) 
részvétel a ,,Csernye napok” programjain 

- 
- 
- 
- 
- 

Május Anyák napi ünnepségek (osztályfőnökök) 
tanulmányi kirándulások (osztályfőnökök) 

10000Ft 
- 

Június egészségnap 4. o.  10000Ft 

 

Éves szintű programjaink Várható költségek 

Színházlátogatások 200000Ft (útiköltség) 

Iskolanyitogató foglalkozások 30000 Ft (anyagköltség) 

 
Bakonycsernye, 2018. augusztus 26. 
 



Alsó tagozatos tanítók 
Az alsós munkaközösség tagjai: 
 

 Simonné Albu Melinda 
 Maros Éva 
 Pánczél-Nagy Éva 
 Marton Tímea 
 Fehérvári Zsanett 
 Ujszászi Katalin 
 Nagyné Vida Judit 
 Kiss Istvánné (mk.vezető) 

 
Faliújság felelősei: 
 
4. osztály: szeptember, január 
3. osztály: október, február 
2. osztály: november, március 
1. osztály: december, április 
1. napközis csoport: május 
2. napközis csoport: június 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



A REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 
2018/2019-as tanév 

 
 
           Összeállította:                                                    

       Pásztor Barnabás    
                                                           
Bakonycsernye, 2018. június 
A munkaközösség tagjai: 
 
Sprőder Csilla:                  Matematika, kémia, fizika 
Spisák Erika:                            Kémia, matematika 
Molnár Endre:   Technika 
Dömötörné Sz. Ibolya: Biológia, Földrajz 
Mihucza Tibor:  Földrajz 
Pásztor Barnabás:  Fizika 
 Rózsavölgyi Csaba:  Informatika 
 
A munkaközösség céljai: 
A természettudományos műveltség kialakítása, alkalmazásra képes, a természettudományokat kedvelő, 
becsülő, értő, ismerő és használni tudó fiatalok nevelése. 
 

1. A tantárgyanként megfogalmazott tantervi követelmények teljesítésének kölcsönös segítése a 
tantárgyak közötti koncentrációval 

2. Alapkészségek fejlesztése minden tantárgyban, a tantárgyak jellegének megfelelően 
3. A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése 
4. A természetvédelem, az egészséges életmód fontosságának felismertetése tanórán és tanórán kívül 
5. Tehetséggondozás 
6. Tudatos környezetvédelme nevelés 
7. A lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása 
8. Integrált nevelési program folytatása. 

Tanulási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése 
Tehetséges tanulók versenyekre való felkészítése, természettudományos tantárgyak háziversenyének 
megtartása. 

9. 6. - 8 évfolyamon kompetencia mérés elvégzése és felkészítés a mérésre. 
A kerettantervi feladatok folytatása. 
A NAT határozottan arra ösztönöz, hogy a pedagógusok a tanórákon építsenek a tanulók korábban kialakult 
kognitív rendszereire.  
A tanulást nem a tudás befogadásaként értelmezi, hanem olyan aktív pszichikus folyamatnak tekinti, 
amelynek során a tanuló folyamatosan alakítja a valóságról alkotott modelljét. Ezért a tevékenységformák 
között kiemelt szerepet szán a valóság megismerését célzó közvetlen tanulói cselekvésnek. 

10. Az alapkészségek minden évfolyamon, minden természettudományos tantárgyból való folyamatos 
gyakorlása. 

Megfigyelőképesség fejlesztése (érzékelés, észlelés, gondolkodás) 



Önálló ismeretszerzésre nevelés (logikus gondolkodás, a tanultak megőrzése, beépítése a meglévő 
ismeretrendszerbe, emlékezőképesség, a rendszeres tanulás szokásának megszilárdulása, a fokozatosan 
hosszabbodó és egyre intenzívebbé váló szellemi erőkifejtés képessége) 
Az alapeszközök készségszintű használata (vonalzó, körző, szögmérő, kísérleti eszközök). 
Differenciált foglalkozások az egyforma esély megteremtésére, fokozott figyelem a hátrányos helyzetű 
tanulókra. 

11. Biztosítjuk alternatív programok választhatóságát 
12. A differenciált csoportmunka kooperatív tanulás, kulcskompetencia bevezetése, beépítése az iskola, 

és munkaközösségünk munkájába és az egyéni képességfejlesztések következetes alkalmazása. 
13. IKT – technológiák alkalmazása a tanult technikák alkalmazásával. 

Számítástechnikai ismeretek, Internet használatának ösztönzése az ismeretszerzésben. A tanulókban ki kell 
fejleszteni az információs rendszerben való eligazodás, valamint annak kritikai módon való használatának 
képességét. 
 
Kiemelt nevelési feladatok: 
 

1. Viselkedéskultúra, viselkedési szabályok, közösségi viselkedés hangsúlyozása. 
A közösség normáinak ismerete, a normák alkalmazásának a szokása. Értelmi együttműködés képessége, 
mások gondolatmenetének megértése, értékelése, alkalmazása. 

2. Kommunikációs kultúra fejlesztése. 
Az anyanyelv és a szaknyelv helyes használata. A gondolatok tartalmilag és nyelvileg szabatos kifejtésének 
képessége és szokása. Bővülő passzív és aktív szókincs, a szakszavak és a matematikai jelrendszer 
felismerése, majd tudatos használata. Szóbeli és írásbeli szövegek értelmezésének képessége. 

3. Önmagukkal és másokkal szembeni igényesség mélyítése. 
4. Rend, fegyelem, környezetünk és iskolánk állagának megóvása. 
5. Esztétikus környezet kialakítására nevelés. 
6. A tanulók neveltségi szintjének folyamatos fejlesztése. 
7. Környezetvédelmi nevelés előtérbe helyezése. 
8.  A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkának az osztályközösségben történő elismerése.  
9.  A házi feladatok rendszeres ellenőrzése, ösztönzés a füzetek esztétikus vezetésére  
10. A tantárgyanként megfogalmazott tantervi követelmények teljesítésének kölcsönös segítése a 

tantárgyak közötti koncentrációval 
11. Alapkészségek fejlesztése minden tantárgyban, a tantárgyak jellegének megfelelően 
12. A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése 
13. A természetvédelem, az egészséges életmód fontosságának felismertetése tanórán és tanórán kívül 

 
A 2018/2019-as tanév programterve 
Szeptember 

- Bólyai Matematika verseny, jelentkezés 
Költségek: 1000.-/fő 4fő/csapat k.b.4-5.csapat 5.-8. évfolyam 
Felelős: Sprőder Csilla 

- Természettudományi faliújság működtetése 
Felelősök: az egész munkaközösség 
Költségek: 10000.-/év 

- Te szedd (takarítás) 
- Kutatók éjszakája (munkaközösség) 



Költségek: buszköltség Székesfehérvárra 
- Menő menza 

 
Október  

- Az állatok világnapja  
Felelős: Dömötörné Sz. I.  
költségek: 5000.- 

- Felvételi előkészítés 8. (matematika) 
- Internetes matematika levelezőverseny  
- Táncsics gim. matematika szakos értekezlet (felvételi, interaktív anyagok a matematika oktatásban) 

Sprőder Csilla 
- Bólyai matematika verseny körzeti-megyei 
- Menő menza 

 
November 

- Felvételi előkészítő 
- Zrínyi matematika verseny (nevezés) Február 16. 

Költség: 1000.-/fő létszám: ? 
Felelős: Sprőder Csilla 

- Egészség hónap (Dömötörné Sz.I.) 
Költség: 10000.- 

- Próbafelvételi Bodajk 8. évf. (matekosok) 
- Táncsics Természettudományi verseny (munkaközösség) 
- Menő menza 
- Felvételi verseny: Bodajk 8. évfolyam 

 
December 
 

- Felvételi előkészítő 
- Közlekedési eszközök fejlődése 5-8. 

Felelős: Molnár Endre 
Költség: 3000 (díjazás)  

- Csillagda látogatás 5-8. 
Felelős: Mihucza T. Dömötörné Sz. I. Pásztor B. 
Költség: önköltséges 

-  Matematika versenysorozat Pangea nevezés! 
- Menő menza 

 
Január 
 

- Felvételi előkészítő, felvételi 
- Vigyázz, kész, pénz közgazdasági verseny nevezés (Spisák Erika) 
- Alapműveleti matematika verseny nevezése. 

Költségek: 1000.-/fő 4-5 fő 
 
  



Február 
 

- Pange Orchidea ingyenes internetes matematika verseny 
- Zrínyi matematika verseny  

Felelős: Sprőder Csilla 
 
Március 
 

- Takarékoskodjunk az energiával (Energiatakarékossági világnap 03.06.) 
Felelős: Pásztor Barnabás 
Költség: - 

- Fenntarthatósági témahét: munkaközösség 
- Víz világnapja (Ibolya, Tibor) Pusztavám 

Költségek: útiköltség 
- Ötletmester (Radnóti) 

Felelős: Csilla 
Április 
 

- Digitális témahét 
Felelős: munkaközösség 
Költség: - 

- Újrahasznosítható anyagokból termékek készítése 
Felelős: Molnár E. 
Költség: 8000.- 

- Alapműveleti matematika verseny 
- Kompetencia verseny Mór 6. évfolyam 

Költség: busz 
- Csernyenapok: komplex verseny 
- 3. évfolyam bemérése matematika ( Csilla ) 

Május 
- Digitális értő olvasás 5-8. 

Felelős: Rózsavölgyi Cs. 
Költség: - 

- Intelligencia teszt: Rózsavölgyi Csaba 
- Országos Kék Túra szakasz kirándulás (jelentkezés alapján) 

Felelős: Mihucza T. Dömötörné Sz. I. Pásztor B. 
Költség: önköltséges, kísérők útiköltsége (3000.-) 

- Írásbeli matematika vizsga 8. évfolyam 
Június 

- Velencei tavi evezés a mindenkori 6. évfolyamnak. 
Felelősök:  Molnár Endre 
          Költségek: Az osztályok maguk fedezik 
 
Összköltség:  100.000.- 
 
A programok változásának jogát fenntartjuk! 



2018-2019-es tanév napközis és tanulószobai munkaterv 
Munkaközösségvezető Ujszászi Katalin 
Tagok: Fehérváry Zsanett, Marton Tímea, Borsos Ildikó, Kiss Edit, Molnár Endre, Nyitrainé Hullán Andrea 
Szeptember 
Tankert ápolása, locsolás, gazolás 
Rajzkészítés nyári élményekről: rajzlap, grafit ceruza, zsírkréta, radír, faragó, színes ceruza, 
Őszi teremdekorálás: sárga, barna, piros kartonlapok, sárga, barna, zöld, fehér krepp papírok, cellux, színes 
lapok, origami lapok, olló, ragasztó, rafia színes gyűrt csomagoló papír 
Faliújság készítés: gombostű, gyurmaragasztó, cellux, színes papírok 
Kifestő: Kifestő füzet, fénymásolópapír, színes ceruza 
Tanulási foglalkozáshoz: írólap, fénymásoló papír 
Költség 10000Ft Felelős : Ujszászi Katalin 
 
 
Október 
Zöldségtál készítése-egészséges életmódra nevelés Menő menzák keretében 
Faliújság készítés: gombostű, gyurmaragasztó, cellux, színes lapok 
Levélnyomat: temperafesték, ecset, rajzlapok, ragasztó, olló, 
Termésekből képkészítés: színes lapok, rajzlap, ragasztó, olló, 
Zászlókészítés: színes lapok, tempera, ecset, olló, ragasztó, hurkapálcika 
Kifestő: fénymásoló papír, színes ceruza 
Tanulási foglalkozáshoz: írólap, fénymásoló papír 
Költség : 8000Ft  
Felelős: Ujszászi Katalin 
 
November 
Vetélkedő Mátyás királyról 
Faliújság készítés: fonal, gombostű, cellux, gyurmaragasztó, színes krepp papír 
Könyvjelző: színes kartonlap, rajzlap, színes lapok, olló, ragasztó, színes fonal 
 
Téli teremdekorálás: piros, fehér, kék kartonlapok, krepp papír, origami lapok, rafia, gyurmaragasztó  
Költség: 10000Ft  
Felelős: Ujszászi Katalin 
 
 
Kifestő: fénymásoló papír, színes ceruza 
Tanulási foglalkozáshoz: írólap, fénymásoló papír 
 
 
December 
Osztályok segítése a dekorációban 
Télapókészítés: piros, fehér karton, vatta, ragasztó, olló, színes lapok, cellux 
Karácsonyi díszkészítés: díszcsomagoló lapok, / csillámos, fényes/ origami lapok, színes lapok, olló,                     
                                            ragasztó 
Faliújság készítés: színes papírok, zöld fonal, gombostű, gémkapocs, 
Kifestő: fénymásoló papír 



Tanulási foglalkozáshoz: írólap, fénymásoló papír 
Költség: 11000Ft 
Felelős: Ujszászi Katalin 
 
Január 
Farsangi dekoráció elkészítése 
Montázskészítés téli szüneti élményekről: színes ceruza, zsírkréta, festék, színes papír, olló, ragasztó, ecset 
rajzlap  
Faliújság készítés: gombostű, gyurmaragasztó cellux 
Téli képragasztással: fekete karton, műszaki rajzlap, piros papír, v.kék krepp papírragasztó, olló 
Tanulási foglalkozáshoz: írólap, fénymásoló papír 
Költség: 9000Ft  
Felelős: Ujszászi Katalin 
 
Február 
Farsangi programok 
Álarckészítés: színes kartonlap, krepp papír, virágcsokor kötöző szalag, csillámpapír, olló, ragasztó, 
                          kalapgumi 
Faliújság: gombostű, krepp papír, origami papír, cellux 
Farsangi terem dekorálás: krepp papír, rafia, Színes karton  
Kifestő: fénymásoló papír, írólap 
Tanulási foglalkozáshoz: írólap, fénymásoló papír 
Költség:12000Ft 
Felelős: Ujszászi Katalin 
 
Március 
Látogatás a falusi könyvtárban 
Kokárdakészítés: origami papír, színes papír, festék, rajzlap, olló, ragasztó, ecset 
Zászlókészítés: hurkapálcika, olló, ragasztó, színes papír, festék, ecset, rajzlap 
Faliújság készítés: gombostű, krepp papír, gyurmaragasztó, olló 
Húsvéti figurák: kartonok, színes papír, krepp papír, olló, ragasztó 
Tanulási foglalkozáshoz: írólap, fénymásoló papír 
Költség: 10000Ft 
Felelős: Ujszászi Katalin 
 
Április 
Tankert gondozása 
Tavaszi terem dekorálás: gyűrt csomagolópapír, krepp papír, színes lapok, rafia, olló, ragasztó 
Faliújság készítés: gombostű, gyurmaragasztó, gémkapocs, színes papír, olló 
Kifestő: fénymásoló papír, írólap, színes ceruza, festék, ecset 
Tanulási foglalkozáshoz: írólap, fénymásoló papír 
Költség: 12000Ft 
Felelős: Ujszászi Katalin 
 
 
  



Május 
Séta a falusi focipályára-játék 
Anyák napi ajándék: kartonlap, színes lapok, ragasztó, olló 
Faliújság készítés: gombostű, gyurmaragasztó, gémkapocs, színes papír, olló 
Kifestő: fénymásoló papír, írólap, színes ceruza, festék, ecset 
Tanulási foglalkozáshoz: írólap, fénymásoló pap 
Költség: 10000Ft 
felelős: Ujszászi Katalin 
 
Június 
Évvégi szervezési feladatok 
Faliújság készítés: gombostű, gyurmaragasztó, gémkapocs, színes papír, olló 
Kifestő: fénymásoló papír, írólap, színes ceruza, festék, ecset 
Tanulási foglalkozáshoz: írólap, fénymásoló pap 
Költség: 8000Ft 
Felelős: Ujszászi Katalin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A testnevelés munkaközösség 
munkaterve 
2018-2019 

 
A munkaközösség tagjai: 

1. Simonné Albu Melinda  
2. Kalafatics Hajnalka 
3. Marton Tímea 
4. Bihari Róbert 
5. Pásztor Barnabás 
6. Mihucza Tibor mk. vezető 

 
Céljaink: 

1. A mindennapos testnevelés adta lehetőségek maximális kihasználása. 
2. Hozzáférés biztosítása minden tanuló számára a tömegsport foglalkozásához. 
3. Tehetséggondozás. A kiemelkedő képességű tanulók versenyeztetése, azokon való megmérettetés. 

Sportrendezvények, versenyek: 
- Európai Diáksport Napja 
- Osztálybajnokság: fiú-lány foci és kézi 
- Grundbirkózás I-III. kcs. 
- Mezeifutó bajnokság I-IV. kcs. fiú-lány 
- Atlétika csapat + egyéni I-IV. kcs. fiú-lány 
- Játékos sportverseny I-II. kcs. 
- Terematlétika I-IV. kcs. fiú-lány 
- Labdarúgás: 6. évfolyam, 8. évfolyam: (kispályás) 

Helyi versenyeink: 
BAKONYCSERNYE KUPA (A „CSERNYENAPOK” keretében kerül megrendezésre) 
Mindkét kupára 4-4 csapat meghívását tervezzük. 
A Diákolimpiai versenyek felmenő rendszerűek /körzeti-megyei-országos/ 
Ezen versenyeknél utazási költség merül fel, amelyet reálisan betervezni szinte lehetetlen. 
A versenynaptárat a körzeti DSB készíti el szeptember közepén. 
Ezt később csatolom a munkatervhez. 
Az utazási költségek csökkentése érdekében próbálunk minél több versenyt Bakonycsernyén megrendezni. 
 
Versenyeink havi bontásban, költségvonzatok 
Szeptember: 

- Körzeti DSB gyűlés Mór 
- Európai Diáksport Napja Bakonycsernye /jutalmazás, díjazás, egyéb/ 25.000 Ft 

Október: 
- Körzeti Mezeifutó verseny Mór I-IV. kcs. 

Utazási költség 15.000 Ft 
- Osztálybajnokságok kéziben, fociban /jutalmazás, díjazás/ 40.000 Ft 
- Atlétika körzeti Diákolimpiai versenyek Mór 

Csapat + egyéni I-IV. kcs. 
Utazási költség 15.000 Ft 
 50.000 Ft 



November: 
- Grundbírkózás I-III. kcs. 

Helyi verseny, utazási költség nincs 
A díjazást a körzeti DSB végzi 

- Körzeti kézilabda Diákolimpia Mór 
III-IV. kcs. fiú-lány őszi forduló 
Utazási költség 15.000 Ft 
December: 

- Játékos sportverseny Diákolimpia 
Körzeti Bakonycsernye 
Utazási költség nincs, a díjazást a körzeti DSB végzi 
Január: 

- Játékos sportverseny Diákolimpia 
Megyei döntő Agárd 
Utazási költség+jutalmazás 35.000 Ft 
Február: 

- Terematlétika I-II. kcs 
- Terematlétika III-IV. kcs. 

Mindkét verseny Bakonycsernyén kerül megrendezésre.  
Utazási költség nincs, a díjazást a körzeti DSB végzi. 
Március: 

- Körzeti kézilabda Diákolimpia Mór 
III-IV. kcs. fiú-lány tavaszi forduló 
Utazási költség 15.000 Ft 
Továbbjutás esetén megyei döntő. Hol? Mikor? Még kérdéses. 

- Körzeti Mezeifutó Diákolimpia Mór 
I-IV. kcs. fiú-lány 
Utazási költség 15.000 Ft 
Április: 

- Atlétika Körzeti Diákolimpia Mór 
I-IV. kcs. fiú-lány 
Utazási költség 15.000 Ft 
Továbbjutás esetén újabb költség merül fel. 

- Kispályás labdarúgás Diákolimpia 
Mór 7. o. fiúk, Utazási költség 10.000 Ft 

- Kispályás labdarúgás Diákolimpia 
Mór 6. o. fiúk 
Utazási költség 10.000 Ft 
Május: 
A következő sportágakban megyei döntők kerülnek megrendezésre: 

- kézilabda 
- atlétika 
- kispályás foci 

A felmerült költségek az ide továbbjutó csapatok számától, illetve a döntők helyszínétől függenek. 
A költség tehát nem tervezhető konkrétan. 
A „BAKONYCSERNYE KUPA” A „CSERNYENAPOK” keretében kerül megrendezésre. 



Teljes költsége (kupák, érmek, különdíjak kb. 100.000 Ft)                                      100.000 Ft 
 
Június: 
A következő sportágakban országos döntők kerülnek megrendezésre: 

- kézilabda 
- atlétika 
- mezei futás 

A költség májushoz hasonlóan nem tervezhető. 
 
Versenyeink eddigi költsége:                                                                                     360.000 Ft 
Ehhez jön még az országos döntők anyagi vonzata. 
 
A munkaközösség tagjai saját gépjárművükkel mások gyermekeit szállítani nem vállalják. A személyszállítást 
szeretnénk vizsgázott, hivatásos sofőrökkel megoldani. 
 
Bakonycsernye, 2018. augusztus 26. 

                                                                                  Mihucza Tibor 
                                                                                                                               mk. vezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2018-19-es sportversenyek 

SZEPTEMBER RENDEZVÉNY, VERSENY HELYSZÍN FELELŐ S 

11. /kedd/ 
14: 30 

DSB közgyűlés Mór Dr. Zimmermann 
Általános Iskola 

Kiszely Imréné 

19. /szerda/ 
14: 00 

Futóbajnokság 
I.-II. és V.-VI. kcs. 
2 fő/ szám/ nem 

Mór 
SE pálya 

Kiszely Imréné 
 

20. /csütörtök/ 
14: 00 

Futóbajnokság 
III. és IV. kcs. 
2 fő / szám / nem 

Mór 
SE pálya 

Kiszely Imréné 
Pisch Róbertné  
 

OKTÓBER RENDEZVÉNY, VERSENY HELYSZÍN FELELŐ S 

04. /csütörtök/ 
15: 00 

„Bornapi váltófutó 
verseny” 3 200 m 
Túlkoros nem futhat! 

Mór SE futópálya Kiszely Imréné 

05 /péntek/ 
13:00 

„Bornapi gyermek 
teniszverseny  

Mór salakos teniszpályák Jány Tamás 
 

05. /péntek/ 
15:00 

„Bornapi „Nagy futás” 
15:00 óra 

Gyülekezés a Radnóti 
iskola előtt! 

Arany Tamás 
Nevezés a helyszínen! 

06. /szombat/ 8: 00 „Bornapi gyermek, felnőtt 

tollaslabda verseny” 

Mór Petőfi Iskola 

Tornaterme 

Molnár István 

 

06. /szombat/ 8: 00 
 

„Bornapi felnőtt 
teniszverseny” 

Mór salakos teniszpályák Jakab Géza 
 

06. /szombat/ 

9: 00 

50.„Bornapi sakkverseny” 

gyermek és felnőtt 

Mór Dr. Zimmermann 

Általános Iskola 

Zilahi Zoltán 

 

09. /kedd/ 
14: 00 

Körzeti kéttusa egyéni és 
3 fős csapatverseny  
/úszás, futás/ 

Mór uszoda 
Mór SE futópálya 

Kiszely Imréné 
 

15. /hétfő/ 

14:00 

Floorball DO. (kispályás) 

I. és II. kcs.  

Mór Dr. Zimmermann 

Általános Iskola 

Kiszely Imréné 

16. /kedd/ 
14:00 

Floorball DO. (kispályás) 
III. és IV. kcs.  

Mór Dr. Zimmermann 
Általános Iskola 

Kiszely Imréné 

20. /szombat/ Nevezési határidő 

„Jó tanuló, jó sportoló” 

Fejér Megyei Diáksport 

Szövetséghez 

Csak postai úton! 

26. /péntek/ 

 14: 00 

„Kazinczy kupa”  Kincsesbánya Ált. Isk. Pittnerné Zámbó Zita 

NOVEMBER RENDEZVÉNY, VERSENY HELYSZÍN FELELŐ S 

19. /hétfő/ 
14: 00 
 

Asztalitenisz DO. 
körzeti I.-IV. kcs. 
„A” és „B” kategória 

Bodajki  Általános Iskola Kiszely Imréné 
Négele Anikó 

26. /hétfő/ 
14: 00 

 

Asztalitenisz DO. 
körzeti V.-VI.  

„A” és „B” kategória 

Táncsics Gimn. 
Tornaterme 

Gombásné Kada Tímea 
Kiszely Imréné 

27. /kedd/ 
14: 00 
 

Kézilabda D.O. 
körzeti –1. forduló 

Mór 
Sportcsarnok 

Kurkó György 
Kiszely Imréné 

28. /szerda/ 

14: 00 
 

Kézilabda D.O. 

körzeti –1. forduló 

Mór 

Sportcsarnok 

Kurkó György 

Kiszely Imréné 



DECEMBER RENDEZVÉNY, VERSENY HELYSZÍN FELELŐ S 

06./csütörtök/ 

14:00  
Nem kell nevezni! 

Grundbirkózás  

Körzeti verseny  

Bakonycsenye 

Általános Iskola 

Bihari Róbert 

12. /szerda/ 
15:00 

Díjátadó ünnepség 
 

Szfvár. Megyei Önk 
 

Kiszely Imréné 

13. /csütörtök/ 

14: 00 
 

Futsal DO. körzeti 

IV. kcs. fiú 

Mór Petőfi Iskola 

Tornaterme 

Török Imre 

Orgován Erzsébet 

14. /péntek/ 
15:00 
 

Tollaslabda DO.  
Körzeti verseny 

Bodajki  Ált. Isk. 
tornaterme 

Györök Zoltán 
Kiszely Imréné 

18. /kedd/ 
14:00 
 

Játékos sportverseny DO. 
körzeti I-II. kcs.  

Bakonycsernye Ált. Isk. 
tornaterme 

Bihari Róbert 

29. /péntek/ 
8: 00-18: 00 

„Mozogjon Mór”  
Családi sportnap 

Mór 
Sportcsarnok 

Kiszely Imréné 
Arany Tamás 

2017. JANUÁR RENDEZVÉNY, VERSENY HELYSZÍN FELELŐ S 

04. /péntek/ 
14:00 
 

Sakk DO. 
Körzeti egyéni verseny 

Mór Dr. Zimmermann 
Általános Iskola 

Bíró Norbert 
Sarok Péter 

11. /péntek/ 

14: 00 

 

Sakk DO. 

Körzeti csapatverseny 

Mór Dr. Zimmermann 

Általános Iskola 

Bíró Borbert 

Sarok Péter 

15. /kedd/ 
13:00 
 

Úszás DO. I-II. és III-VI. 
kcs. „B” kategória 
             

Mór 
uszoda  

Molnár Mihály 
Kiszely Imréné 

28. /hétfő/ 
15:00 

DSB közgyűlés Mór Dr. Zimmermann 
Általános Iskola 

Kiszely Imréné 

31. /csütörtök/ 
14:00 
Nem kell nevezni! 

Körzeti Tömegtorna 
verseny évfolyamonként 

Mór Dr. Zimmermann 
Általános Iskola 

Kiszely Imréné 
Pisch Róbertné 

FEBRUÁR RENDEZVÉNY, VERSENY HELYSZÍN FELELŐ S 

05. /kedd/  
12 óra 

 

Körzeti Kézilabda DO. 
körzeti –2. forduló 

Mór 
Sportcsarnok 

Kurkó György 
Kiszely Imréné 

06. /szerda/  
12 óra 
 

Körzeti Kézilabda DO. 
körzeti –2. forduló 

Mór 
Sportcsarnok 

Kurkó György 
Kiszely Imréné 

20. /szerda/ 
14:00 
 

Nem kell nevezni! 

Körzeti terematlétika 
verseny 
I.-II. kcs. 

Bakonycsernye Ált. Isk. 
tornaterme 

Bihari Róbert 
Mihucza Tibor 
 

21. /csütörtök/ 
14:00 
 
Nem kell nevezni! 

Körzeti terematlétika 
verseny 
III.-IV. 

Bakonycsernye Ált. Isk. 
tornaterme 

Mihucza Tibor 
Bihari Róbert 
 

25. /hétfő/ 

14:00 
Nem kell nevezni! 

Körzeti terematlétika 

verseny V-VI. kcs. 

Táncsics Mihály 

Gimnázium 

Gombásné  

Kada Tímea 
Kiszely Imréné 

 Körzeti 
Sítábor 

/pályaszállás/ 

Ausztria 
Weisbriach Jufa Hotel 

Nassfeld síterep 

Ónodi Béla 
Walczer Gábor 



MÁRCIUS RENDEZVÉNY, VERSENY HELYSZÍN FELELŐ S 

06. /szerda/ 

14:00 

Gyógy-úszásra járó 

tanulók úszóversenye 

Mór 

Uszoda 

Pitka Veronika 

Kiszely Imréné 

14. /csütörtök/ 
14:00 
 

Mezei futó DO. 
Körzeti egyéni és csapat 
(5 fős csapatok) 

Sportcsarnok melletti 
füves terület! 

Kiszely Imréné 

 Zimmermann-kupa 

 
 

Mór Dr. Zimm. Á. I. Pisch Róbertné 

ÁPRILIS RENDEZVÉNY, VERSENY HELYSZÍN FELELŐ S 

05. /péntek/ 

14:00 
 

Labdarúgás I. –II. kcs. 

körzeti DO.                               
Mór Dr. Zimmermann 

Általános Iskola 

Rajos Zoltán  

Kiszely Imréné 

12. /péntek/ 
14:00  
 

Labdarúgás III. kcs 
Körzeti DO.   

Mór 
SE pálya 

Török Imre 
Kiszely Imréné 

24. /szerda/ 

14:00 
Nem kell nevezni! 

Atlétika körzeti  

I. kcs. 

Mór 

SE futópálya 

Kiszely Imréné 

Pisch Róbertné 

25. /csütörtök/ 
14: 00 
 

Egyéni atlétika DO. 
III. és IV. kcs. lány, fiú 

Mór 
SE futópálya 

Kiszely Imréné 

26. /péntek/ 

14: 00 
 

Fiú kispályás foci IV. kcs. 

Körzeti DO.  

Mór 

SE pálya 

Török Imre 

Kiszely Imréné 

29. /hétfő/ 
14:00 

 

Atlétika körzeti DO. 
II. kcs. 

Mór 
SE futópálya 

Kiszely Imréné 
Pisch Róbertné 

30. /kedd/ 
14: 00  
 

Atlétika körzeti DO. 
III. kcs. 

Mór 
SE futópálya 

Gombás Szabolcs 
Kiszely Imréné 

MÁJUS RENDEZVÉNY, VERSENY HELYSZÍN FELELŐ S 

02. /hétfő/ 
14:00 
 

Atlétika körzeti DO. 
IV. kcs. 

Mór 
SE futópálya 

Pisch Róbertné 
Kiszely Imréné 

03. /péntek/ 
14:00 

 

Lány kispályás foci DO. 
 III-IV. kcs.  

Mór Dr. Zimmermann 
Általános Iskola 

Rajos Zoltán 
Kiszely Imréné 

15. /kedd/ 
15: 00 

„Nagy Istvánra 
emlékezünk” 

Mór 
 

Kiszely Imréné 

21. /kedd/ 
14: 00 

Nem kell nevezni! 

Triatlon váltóverseny 
körzeti 

Mór uszoda, futópálya 
 

Kiszely Imréné 
Gombás Szabolcs 

28. /kedd/ 
14:00 
Nem kell nevezni! 

IV. kcs. Nagypályás 
Labdarúgás  

Mór SE pálya Török Imre 
Kiszely Imréné 

30. /csütörtök/ 
15: 00 

DSB küldöttgyűlés 
(Beszámoló, Közhasznúsági 
jelentés Elnök, elnökségi tagok 
választása  
Felügyelő Bizottsági elnök, tagok 
választása) 

Mór Dr. Zimmermann 
Általános Iskola 

Kiszely Imréné 

 



NEVEZÉS KÖRZETI DIÁKOLIMPIAI VERSENYEKRE 2018-2019  

Iskola neve:   

NEVEZÉS Igen: + Nevezési Határidő az MDSZ 

Sportág Nem: - Internetes Nevezési felületén 

Asztalitenisz (I-II; III-IV; V-VI. összevont kcs.)     

(I-II; III-IV; összevont kcs.)   2018.11.17 

(V-VI. összevont kcs.)   2018.11.24 

Atlétika      

I. kcs.   + --------------------- 

III. kcs. egyéni  + 2019.04.23 

IV. kcs. egyéni  + 2019.04.23 

II. kcs.  + 2019.04.27 

III. kcs. többpróba  + 2019.04.28 

IV. kcs. többpróba  + 2019.04.30 

V-VI. kcs. Egyéni pályabajnokság   2019.04.26 

III-IV. kcs. ÜCsB   2018.09.24 

V-VI. kcs. ÜCSB   2018.09.24 

Mezei futás (I-VI. kcs.)  + 2019.03.12 

Duatlon (III.; IV.; V.; VI. kcs)     
Duatlon (III.kcs. egyéni és csapat lány, fiú 

4/3)   2018.09.30 
Duatlon (IV.kcs. egyéni és csapat lány, fiú 

4/3)   2018.09.30 
Duatlon (V.kcs. egyéni és csapat lány, fiú 

4/3)   2018.09.30 
Duatlon (VI.kcs. egyéni és csapat lány, fiú 

4/3)   2018.09.30 

Floorball-kispályás     

I. kcs fiú   2018.09.30 

II. kcs. fiú   2018.09.30 

III. kcs. fiú   2018.09.30 

IV. kcs. fiú   2018.09.30 

V. kcs. Fiú   2018.09.30 

VI. kcs. Fiú   2018.09.30 

I. kcs. leány   2018.09.30 

II. kcs. leány   2018.09.30 

III. kcs. leány   2018.09.30 

IV. kcs. leány   2018.09.30 

V. kcs leány   2018.09.30 

VI. kcs. Leány   2018.09.30 

Futsal     

Futsal IV. kcs. Fiú  + 2018.09.30 

Futsal V-VI. kcs. Fiú   2018.09.30 

Játékos sportverseny (I-II. kcs)  + 2018.12.16 



Kézilabda     

III. fiú  + 2018.09.30 

III. leány  + 2018.09.30 

IV. fiú  + 2018.09.30 

IV. leány  + 2018.09.30 

"A" kategória V-VI. fiú   2018.09.30 

"A" kategória V-VI. leány   2018.09.30 

"B" kategória V-VI. fiú   2018.09.30 

"B" kategória V-VI. leány   2018.09.30 

Kis Iskolák Sportversenye - Atlétika   2019.05.01 

Kis Iskolák Sportversenye - Kézilabda   2019.05.01 

Kis Iskolák Sportversenye - Labdarúgás   2019.05.01 

Kosárlabda     

III. fiú   2018.09.30 

III. leány   2018.09.30 

IV. fiú   2018.09.30 

IV. leány   2018.09.30 

"A" kategória V-VI. fiú   2018.09.30 

"A" kategória V-VI. leány   2018.09.30 

"B" kategória V-VI. fiú   2018.09.30 

"B" kategória V-VI. leány   2018.09.30 

Labdarúgás     

I. kcs   2018.09.30 

II. kcs.   2018.09.30 

III. kcs.   2018.09.30 

IV. kcs.  + 2018.09.30 

V-VI. kcs   2018.09.30 

III-IV. kcs Leány   2018.09.30 

V-VI. kcs. Leány   2018.09.30 

Röplabda     

III. fiú   2018.09.30 

III. leány   2018.09.30 

IV. fiú   2018.09.30 

IV. leány   2018.09.30 

"A" kategória V-VI. fiú   2018.09.30 

"A" kategória V-VI. leány   2018.09.30 

"B" kategória V-VI. fiú   2018.09.30 

"B" kategória V-VI. leány   2018.09.30 

Torna I., II., III-IV. ;V-VI“B” DIÁKOLIMPIA   2019.01.08 

Úszás     

I. kcs.   2019.01.13 

II. kcs.   2019.01.13 

III., IV. kcs. “B” kategória   2019.01.13 



V.; VI. kcs. "B" kategória   2019.01.13 

Sakk egyéni I-VI. kcs.   ? 

Sakk csapat I-IV. kcs.   ? 

Tollaslabda I-VI. kcs.   ? 

Labdajáték csapatnevezés minimum csapatlétszám!!!! 

     

Saját rendezésű verseny   (+; -)  
Futóbajnokság I. és II. kcs.    
Futóbajnokság III. és IV. kcs.    
Futóbajnokság V. és VI. kcs.    
Bornapi váltófutás 1-8. oszt  +  
Bornapi NAGY futás    
Kéttusa verseny I-VI. kcs.    
Terematlétika I. és II. kcs.  +  
Terematlétika III. és IV. kcs.  +  
Terematlétika V. és VI. kcs.    
Tömegtorna verseny 1-8. osztály    
Gyógy úszók versenye    
Triatlon váltó I-VI. kcs.    
Nagypályás labdarúgás IV. kcs. Fiú    
Grundbirkózás I-II-III. kcs.  +  

2018.12.29. "Mozogjon Mór" Családi Sportnap    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Egészségnevelési és környezetvédelmi program 
 

2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
„Az egészség az iskolai közösség egyik erőforrása. Az egészségesebb gyerek jobban tanul, az egészségesebb 
tanár jobban tanít” 
    Peter Wijsma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakonycsernye, 2018. szeptember   Készítette: Dömötörné Szécsényi Ibolya 
 
 



Az egészségnevelési és környezetvédelmi program célja 
 
 
 
Az egészséges életmód és az egészséges környezet iránti igény napjainkban egyre nő. Az igény jogos, hiszen 
mindennapjainkat egyre inkább megkeserítik a nem megfelelő életmód és a káros környezeti hatások által 
kiváltott tényezők. E kedvező jelenség része annak az általánossá váló felismerésnek, hogy a károsodások 
megelőzése összehasonlíthatatlanul eredményesebb, mint azok utólagos felszámolása.  
 
A megelőzési szándék miatt nő a szükséges tennivalók száma. A megelőzés akkor igazán hatékony, ha minél 
több lehetséges károsodást tart szem előtt. Ezért minden fajta megelőző tevékenységre jellemző a feladatok, 
eljárások nagy száma. A WHO így határozza meg az egészségvédelem és egészségnevelés fogalmát:  
 
„Az egészségvédelem az egészségnevelés és mindazon egyéb tevékenységek kombinációja, melyeket az 
iskola az egészség védelme és javítása érdekében megvalósít. Az iskola olyan ’gondoskodó közösség’, amely 
biztosítani kívánja mind a tanulók, mind az iskola alkalmazottai számára a testi-lelki jólétet.„ 
 
- Az egészségnevelés és környezetvédelem az iskolánkban két főcsoportra osztható. A tanórákon belül 

végrehajtandó feladatok, és a tanórákon kívül végrehajtandó programok. természeti, épített, szociális 
környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése 

- helyi értékek és problémák feltérképezése 
- helyi célok megfogalmazása (faültetés, állatvédelem, helyes hulladékkezelés) 
- takarékos és figyelmes anyaghasználatra nevelés, mértékletes életvitel (takarékosság a vízzel, energiával) 
- igényes esztétikus környezet kialakítása a tantermekben, aulákban, folyósokon az iskola körül, az otthoni 

környezetben és az egész községben 
 

 
Tanórán belül végrehajtandó egészségnevelési és környezetvédelmi programok: 
 
 
Ezeknek a programoknak a nagy része a tananyag jellegéből adódó nevelési feladat. A tanár a tanórán végzi 
el a feladatot.  
 

1. Az osztályfőnöki órákon minden évfolyamon kell foglalkozni az egészséges táplálkozással, 
tisztálkodási alapismeretekkel és a testi higiéniával. 

- A serdüléssel járó testi és pszichés változásokat az érintett korosztályok osztályfőnöki 
tanmenetébe kell beépíteni.  

- Környezetvédelem aktuális problémái 



- Biztonság megőrzése baleset megelőzési program az iskolában és a közlekedésben 
-    Alvás minősége:  

 ne krimi után 

 szellőztetett szoba 

 sötét 

 csend 

 tiszta ágynemű 

 ne tele gyomorral 

 fekhely se túl puha, se túl kemény 

 hőmérséklet ne hideg, ne meleg 

 por 
-   Tanulás helye otthon: 

 megfelelő nagyságú és magasságú asztal 
 megfelelő nagyságú és magasságú szék 
 világítás (általános + helyi, természetes, balról, erősség) 
 levegő hőmérséklete és tisztasága 
 zaj és zavaró körülmények kiiktatása 

 
A környezetismeret, természetismeret, biológia és a földrajz órák tananyagai szinte önmagukban hordozzák 
a környezetvédelmi nevelés lehetőségeit. Ez remek lehetőséget biztosít a pedagógus számára, hogy 
beleszője az óra tananyagába a környezetvédelmi összefüggéseket.  Pl: Testépítés előnyei és veszélyei, 
Fogyókúra veszélyei (anorexia), AIDS, nemi betegségek.) 

2. A testnevelés órák nagyszerű színterei a testi nevelés mellett a lelki egészség fejlesztésének is. 
Gyakran azoknak a gyerekeknek az önbizalmát sikerül fejleszteni, visszaállítva lelki egyensúlyukat, 
akik egyéb tanórákon gyengén szerepelnek.  

3. A technikaórák tananyagában közvetlenül megtalálhatók az egészséges életmóddal foglalkozó témák. 
Ezek a témák kiemelt szerepet kell, hogy kapjanak. Technika órán: 
 arc higiéniája 
 test higiéniája 
 öltözködés ízléstana 
 hajápolás 
 elsősegélynyújtás 
 terhesség 
 az első nőgyógyászati vizsgálat 

4. Folytatjuk a Boldogság programot, mely a mentálhigiénés fejlődését biztosítja a tanulóknak 
5. A  D.A.D.A. programmal a megelőzésre fektetjük a hangsúlyt. 

 
 
 
 
 
Tanórán kívül végrehajtandó egészségnevelési és környezetvédelmi programok: 
 
 
A tanórán kívüli programok részben az egészségnevelési munkatervben szereplő előadássorozat révén, 
részben egyéb programokkal, délutáni elfoglaltságokkal valósul meg.  



 
1. Az iskolai étkezések során (tízórai, ebéd, uzsonna) az étkezés higiéniája mindig aktuális téma 

kell, hogy legyen. Tízórainál zöldség, gyümölcs, fehérje, stb. Fogmosás, száj higiéniája, 
édességek. 

 
2. Az osztálykirándulások alkalmával meg kell ismerkedniük a tanulóknak a lakóhelytől távol 

található természeti értékekkel, azok védelmével.  
 

3. A 6. évfolyamban lehetőség nyílik a Velencei-tó értékeinek helyszínen való tanulmányozására. A 
kenutúra alkalmával megismerik a tó élővilágát, és a kenuzás szépségeit. Ebben a tanévben 
szeptemberben kerül sor a Velencei-tavi kenuzásra. 

 
4. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tanórán kívüli sportfoglalkozásokra, versenyekre. Ebben az 

évben is fejlődjön a tanulók versenyszelleme, és ismerjék meg a szabadidő helyes eltöltésének 
ezen nagyszerű módjait.  

 
5. Ősszel és tavasszal is hulladékgyűjtési akciót tartunk. (újrahasznosítás) 

 
A korszerű egészségfejlesztési tananyag sajátosságai 

- pozitív gondolkodása gyermek aktuális szintjéről induljon 
- a tananyag spirálisan építkezik 

 
Az egészségnevelés témakörei 
 

- biztonság megőrzése 
- táplálkozás 
- mozgás 
- személyes higiénia 
- veszélyes anyagok 
- emberi szexualitás 
- környezetvédelem 
- drogprevenció és szenvedélybetegségek 

 
Iskolai drogprevenció tennivalói 
 

- iskolai atmoszféra alakítása 
- problémák felismerése 
- hiteles információk 
- egészségfejlesztési munkaközösség létrehozása 
- illegális és legális drogfogyasztás elkülönítése 
- tünetek felismerése 

 
  



  



Témák és osztályok: 
 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Közlekedés biztonsága x x x x x x x x 

Egészséges táplálkozás x x x x x x x x 

Rajzverseny x x x x     

Arc higiéniája     x x x x 

Test higiéniája x x x x x x x x 

Terhesség       x x 

Öltözködés ízléstana     x x x x 

Hajápolás x x x x x x x x 

Elsősegélynyújtás       x x 

Első nőgyógyászati vizsgálat       x x 

Természetjárás x x x x x x x x 

Fogápolás x x x x x x x x 

Veszélyes anyagok ismertetése x x x x x x x x 

Fertőző betegségek x x x x x x x x 

Szenvedélybetegségek     x x x x 

Védekezés a nem kívánt terhesség ellen      x x x 

Barátaink az állatok, együttélés szabályai   x x x x x x 

D.A.D.A.     x x x x 

Boldogság program x     x   

Egészségnevelési Munkaterv 
 
 
1. osztály 
Védőnő: 
 
Április: Így működik a testünk. Személyi higiéné, egészség. 
 
 
2. osztály 
 
Február: Fogápolás, Caries megelőzése. 
 
3. osztály 
 
Védőnő: 
November: Fertőző betegségekről. Cseppfertőzés 
 
4. osztály 
 
Védőnő: 
November: Biztonságban otthon. Alapfokú elsősegély 
 



5. osztály 
Védőnő: 
December:     Egészséges táplálkozás 
Március:        Praepubertás, pubertás /menstruáció 
 
6. osztály 
Védőnő: 
Február:      Párkapcsolatok, szerelem 
 
7. osztály 
Védőnő: 
Január:            Szexualitás, nemi úton terjedő betegségek, fogamzásgátlás 
 
December: Alkohol, dohányzás, drog DADA program meghívott előadó 
 
8. osztály 
Védőnő: 
December: AIDS 
Március:  Első vizsgálat a nőgyógyásznál, terhesség 
 
Az Egészségnevelési Munkaterv időrendi áttekintő táblázata: 
 

 IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V VI. 

Így működik a testünk        x   
Biztonságban otthon   x      x  
Egészség, betegség         x  
Fogápolás        x   
Fertőző betegségekről   x        
Egészséges táplálkozás        x   
Barátaink az állatok   x        
Praepubertás, pubertás       x    
Menstruáció, menstruációs higiéné   x        
Párkapcsolatok, barátság, szerelem       x    
Alkohol, dohányzás, drog           
Anorexia, bulaemia, testépítés   x    x    
AIDS, szexuális úton történő 
betegségek 

   x       

Első vizsgálat a nőgyógyásznál, 
terhesség 

     x     

Drog, Alkohol, Dohányzás x x x x x x x x x x 

           

 
 
 



 



 



 
 

Kompetencia mérések eredményeinek elemzése 
 

 
Eredmények: 
 

 Matematika 
Országos átlag/járási 
iskolák átlaga/helyi 
iskolai átlag 
 

Szövegértés 
Országos átlag/járási 
iskolák átlaga/helyi 
iskolai átlag 
 

SNI/ 
BTM 

2013. 6.osztály 1482/1489/1407 1488/1510/1503 5 / 2 

2014. 6.osztály 1486/1457/1390 1474/1486/1428 2 / 2 

2015. 6.osztály 1491/1513/1469 1480/1505/1442 1 / 2 

2016. 6.osztály 1479/1485/1368 1487/1499/1453 2 / 1 

2017. 6.osztály 1490/1489/1114 1496/1511/1373 6 / 2 

2013. 8.osztály 1604/1640/1582 1539/1586/1569 1 / 0 

2014. 8.osztály 1602/1594/1483 1540/1553/1511 0 / 2 

2015. 8.osztály 1601/1619/1561 1548/1579/1550 5 / 3 

2016. 8.osztály 1580/1583/1496 1550/1577/1519 2 / 1 

2017. 8.osztály 1595/1620/1561 1553/1588/1536 1 / 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



A képességeloszlás alakulása a 6. évfolyamon  
                        matematika                                                  szövegértés                     (2013) 

         
                                                                                                                                                           (2014) 

        
                                                                                                                                                           (2015) 

        
                                                                                                                                                           (2016) 

        
                                                                                                                                                           (2017)    

        
 
 
 
 
 
 
  



A képességeloszlás alakulása a 8. évfolyamon  
                        matematika                                                  szövegértés                     (2013) 

       
                                                                                                                                                           (2014) 

       
                                                                                                                                                           (2015) 

      
                                                                                                                                                           (2016) 

      
                                                                                                                                                           (2017) 

      
 
 
 
 
 
 



Értékelés az adatok függvényében: 
A vizsgált 5 évben sajnos matematikából minden évben az iskola lemaradt az országos átlagtól. 
 Jól érzékelhető, hogy 2015-től kezdődően a 6. évfolyamban egyre gyengébbek az eredmények, egyre 
nagyobb különbség lép fel az országos átlaghoz képest. A képesség eloszlás ezen az évfolyamon a színtalatti 
és az 5. színt között helyezkedik el, tehát a két kiemelkedő színthez senki sem jutott el, és az 5. színtet is csak 
egy-egy diák érte el.  
 8. évfolyamon nincs szabályosság a különbségekben, pl. 2014-hez képest 2015-ben csökkent a különbség, 
míg 2016-ban nőtt. Legrosszabb mérési eredmény 2014-ben született.  
Ezen az évfolyamon a képesség szerinti eloszlásnál mutatkozik fejlődés. Míg az első két évben színtalatti 
teljesítmény is volt, addig ez 2015-től megszünt, és kezdtek megjelenni tanulók az utolsó két színten is.  
Szövegértésnél is csökkenő tendencia mutatkozik. 
6. évfolyamban 2013-ban egy az országos átlagot meghaladó mérés után, csökkentek az eredmények. A 
legnagyobb negatív különbség 2017-ben lépett fel. Képesség eloszlás alapján színtalatti tanulóval nem 
találkozunk, az utolsó két évben tisztán az 5. színt felett sem jelennek meg tanulók.  
8.évfolyamon a mérési eredmények váltakozóak, kiemelkedik a 2013-as és 2015-ös év. Pozitív eredmény, 
hogy ezen az évfolyamon nincs egyetlen év sem, amikor az eredmények nem az országos átlag környékén 
mozognának. 2014-től nincs 1színt alatti eredmény, sőt 6-os és 7-es színten is megjelennek tanulók, 
kiemelkedve a többiek közül. 
 
Rövidtávú minimális cél (2év): 
- Az iskolai környezetnek elvárt színtjének elérése (CSH-index) 
 
Hosszútávú minimális cél (5év): 
- 1 színt felett helyezkedjenek el tanulóink matematikából, 2 színt felett szövegértésből 
- Orzságos átlagra emelni az eredményeket mindkét évfolyamon 
-A tanulók fejlődése érje el az országos átlag fejlődésének mértékét. (regressziós egyenes) 
 
 
A célok elérése érdekében vállalt tevékenységek: 
-Tanmenetek tanulócsoportokra való formálása 
-Technikai eszközök nagyobb mértékben való felhasználása 
-Kompetencia alapú oktatás fejlesztése, szövegértés javítása más tanórákon is 
-Fejlesztő foglalkozások tartása 
 



 
  



A BAKONYCSERNYEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
2018-2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK  
ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 
 
 
 



 



  



  



A 2018 – 2019. tanév munkatervét a Tankerület ……… év......... hó ......... napján megismerte és 
elfogadta. 
 
 ……………………………………………. 
  Tankerületi igazgató 
 
 


