A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2017/2018-as tanéve
előkészítésének helyzetéről és feladatairól
1. HELYZETELEMZÉS
1.1. Személyi feltételek
Engedélyezett álláshelyek száma:
Tanár, tanító: 29 fő (az előző tanévhez képest csökkent 1,6-del)
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő:
1 fő iskolatitkár
1 fő pedagógiai asszisztens
1 kolléganőnk gyermeke születése miatt fizetés nélküli szabadságon van:
•

Deák Anett, álláshelyén előreláthatólag 2019. június 30-ig Benkéné Schmidt Katalin
magyar nyelv és irodalom szakos tanár dolgozik.

A nyár folyamán álláshelyre pályázatot nem írtunk ki.
Csak egy első osztályt tudtunk indítani, ezért 1,6 státusz elvonásra került.
•

Habonyné Pardi Andrea közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését kérte 2017.
augusztus 31-i dátummal. Kisújszállásra költöztek, ott helyezkedett el.

•

Berta Andrea kolléganőnk 2017. augusztus 1-jétől áthelyezésre került a Zagyvarékasi
Damjanich János Általános Iskolába. Munkáját köszönjük.

A logopédiai és szomatopedagógiai foglalkozásokat az EGYMI által megbízási szerződéssel
foglalkoztatott szakemberek látják el. A gyógytestenevelést a pedagógiai szakszolgálat
keretében megbízási szerződéssel foglalkoztatott gyógytestnevelőnk, Erdélyi Gyuláné végzi.
A takarítói és karbantartói feladatok elvégzését közcélú foglalkoztatottak segítik. (3+1 fő)
A nevelő-oktató munkát 2 oktatási asszisztens segíti. (közcélú és GINOP foglalkoztatás.)

1.2. Tanulókra vonatkozó adatok
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1.3. Pénzügyi feltételek
Feladatunknak tartjuk:
• a fenntartó és a működtető által biztosított költségvetési kereteken belüli
hatékony gazdálkodást,
• a pályázati tevékenységet, s a különböző pályázati források megszerzését
• az alapítványi pénzforrások bővítését.
Az intézmény pedagógiai programjában meghatározottak végrehajtásának feltétele,
hogy a szükséges eszközöket, segédleteket biztosítani tudjuk dolgozóinknak, tanulóinknak.

1.4. Tárgyi feltételek
Iskolánkban az infrastrukturális feltételek adottak, teljes mértékben megfelelnek a kor
színvonalának. Ahhoz, hogy ez a színvonal évek múlva is megfelelő legyen, szükséges
a meglévő tárgyi eszközök óvása, karbantartása, szükség esetén pótlása.
2017 nyarán elvégzett felújítási és karbantartási munkálatok:
•

szekrényajtók zárjának javítása,

•

az esőcsatornák tisztítása,

•

tisztasági meszelés a tantermekben, folyosókon, vizes blokkokban,

•

parkettázás a 2. b osztály tantermében,

•

5 db tábla festése,

•

13 db hő és füstelvezető ablak motoros szerelése,

•

udvari játékok javítása, padok állagmegóvó festése,

Folyamatos volt a locsolás, fűnyírás, kertek és a szobanövények ápolása valamint a takarítás.
Köszönjük a Szolnoki Tankerületi Központnak, hogy a munkálatok elvégzését engedélyezte.
A beszerzések során prioritást élveznek:
•
•

Az udvar további fejlesztése. Udvari játékok telepíttetése az alapítványi bál
bevételének felhasználásával.
Iskolazöldítés. Növények ültetése.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aulába fali lámpa, irodákba szőnyegek vásárlása.
IKT eszközök beszerzése.
Szemléltető eszközök beszerzése.
Eszközök a mindennapos művészeti neveléshez.
Barátságos beszélgető sarkok, játékszigetek, játékterek kialakítása.
Paravánok vásárlása kiállítások rendezéséhez, műsorokhoz.
Az interaktív táblák hálózatba szerelése.
A hangosításhoz mikrofonok vásárlása.
A könyvállomány gyarapítása; a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos könyvek
beszerzése.
• Égető kemence vásárlása, beüzemelése.
• Peronkocsi (könyvtárnak).
• A tantermekben lévő nevelői székek felújítása.
A fenntartó készítteti az érintésvédelmi ellenőrzést, a tűzoltó készülékek és kémények
ellenőrzését.
A dolgozók tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatását augusztus 24 - én a Tisza Park Kft.
előadói végezték.

2. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE
A tanév 2017. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig tart.
A szorgalmi idő alatt tanítási napokon 730 – 1700 óráig tartunk nyitva. Ezen időszakban
biztosítunk tanári felügyeletet.
A tantárgyi órák naponta 800 – 1335 óráig tartanak.
Az ügyeletet ellátó tanárok 730 – 1345 óráig felelnek a működés rendjéért. Ők jogosultak
és kötelesek a szükségessé váló intézkedések megtételére.
A tanulók munkarendjét a házirend tartalmazza.
A vezetőség fogadó órája:
1600 – 1700 óráig
• Némethné Gerecs Judit:
hétfő
• Forró Márta:
kedd
1600 – 1700 óráig
• Kiss Imréné:
szerda
1600 – 1700 óráig
A hivatalos munkaidő alatt (800 – 1700) egy vezetőnek az intézményben kell tartózkodni.
Hétfő
1600-1700

Kedd
1600-1700

Szerda
1600-1700

Csütörtök
1600-1700

Péntek
1600-1700

Némethné Gerecs Judit

Forró Márta

Kiss Imréné

Forró Márta

Kiss Imréné

3. KIEMELT CÉLJAINK, FELADATAINK
A célkitűzések nagy részét az előző tanév elemző- értékelése alapján határoztuk meg
figyelembe véve pedagógiai programunkat, mérési eredményeinket, valamint a vezetői
pályázatban megfogalmazottakat.

A célok között találhatók alapfeladatként is megfogalmazható célkitűzések. Célunk
említésükkel, az előző évek feladatainak továbbvitelével a figyelem fenntartása, saját
pedagógiai gyakorlatunk folyamatos javítása:
•

A kreatív tanulási környezet további alakítása, amelyben a tanulás motivációs alapja a
sikerélmény. Alkalmazásképes tudás kialakítása, a tanulási és innovációs készségek
tudatos fejlesztése.

•

Pedagógiai

kultúránk

megújítása;

további

tartalmi,

módszertani

fejlesztés.

Tudásmegosztás, hatékony tanulószervezetté válás.
•

A tudást értékként kezelő tanulói közösségek formálása. Alakuljon ki a diákokban
kötődés az intézmény iránt, hogy néhány év távlatából visszagondolva büszkék
legyenek arra, hogy iskolánk diákjai voltak.

•

Szervezetfejlesztés – kreatív klíma, pozitív iskolai légkör kialakítása. Összeforrott
nevelőtestület és alkalmazotti kör. Elismert, versenyképes intézmény működtetése.
Váljanak legfontosabb értékeinkké a tanulás, a kreativitás, az innováció, az
együttműködés, az együttgondolkodás és egymás tisztelete.

•

Arculatformálás, image építés, hagyományápolás, hatékony PR tevékenység révén a
közösségi érzés erősebbé tétele.

Nevelési céljaink:
• a tanulók személyiségének, érzelmi intelligenciájának, viselkedéskultúrájának
fejlesztése
• közösségi programok szervezése, a közösségért való felelősségvállalás erősítése
• az igényes intézményi környezet megőrzése
• az intézmény elismertségének növelése
• a kapcsolatok erősítése
• arculatformálás
Oktatási céljaink:
• magas színvonalú hatékony szakmai munka megvalósulása, a kötelességek
teljesítésének folyamatos ellenőrzése
• a tanulók sikerélményhez juttatása az egyéni képességek szem előtt tartásával
• a kulcskompetenciák fejlesztése az iskolai tevékenység minden szintjén
• a tanulók motiválása
• a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása
A nevelőtestület egészére irányuló intézkedés
• a pedagógus közösség szakmai egységének további erősítése

4. BALESETMEGELŐZÉS
A baleset megelőzés fokozott figyelmet igénylő területei:
• Baleseti források feltárása munkabiztonsági bejárással (feljegyzések készítése)
Felelős: Kiss Imréné igazgatóhelyettes
• A gyermekekben tudatos baleset-megelőzési hozzáállás és magatartás kialakítása
Felelősök: minden nevelő
• Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás az első tanítási napon, valamint az első
szakórákon, e tény dokumentálása a naplókban; a tanulók (az első évfolyamon a
szülők) aláírásukkal igazolják az oktatás során hallottak tudomásulvételét.
Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok, egyéb foglalkozást tartó nevelők.
• Óraközi szünetekben és a nyitva tartás teljes időtartama alatt a tanári felügyelet
biztosítása
Felelősök: a tanári felügyelet szervezéséért: igazgatóhelyettesek
az ügyelet ellátásáért: az ügyeletre beosztott nevelő
• Baleseti nyilvántartás és dokumentáció vezetése
Felelős: Kiss Imréné igazgatóhelyettes
• Minden dolgozónak beszámolási kötelezettsége van az intézményvezető felé minden
baleseti eseményről, baleseti forrásról
Felelős: minden dolgozó
• Továbbképzésen való részvétel

5. PR TEVÉKENYSÉG
Az iskola e-mail címe: ukfai.szajol@gmail.com
Honlapunkon megtalálhatók aktuális híreink, rendezvénytervünk, a rendezvényekről
készített fotóink, belső szabályzó dokumentumaink, az országos kompetenciamérésen
elért eredményeink, középiskolás tanulóink beválás-vizsgálata, pályázataink, egyéb
eredményeink, büszkeségeink, a tanév rendje. Honlapcímünk: www.kolcsey-szajol.hu
Az intézményi munkaterv nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető az iskola
könyvtárában, olvasható az intézmény honlapján.
Iskolaújságunk, a CSEVEGŐ kéthavonta jelenik meg.
A SZAJOLI KRÓNIKA minden száma közöl intézményi híreket, eredményeket,
felhívásokat.
Terveink:
- Kiállítás a gyermekek, tanulók tanórai és szakköri munkáiból
- Fényképek, videók készítése
- „Dicsőségkönyv ” folyamatos feltöltése
- Tanulmányi és sportverseny osztályok és tanulók részére
- 4 illetve 8 éven át kitűnő tanulók arany illetve ezüst könyvbe kerülnek

-

Évkönyv vezetése
Nyolcadikosok évkönyve, benne fotók, idézetek, pedagógusok fotói; tabló
készítése
Anyaggyűjtés az intézménytörténeti kiadványhoz
A „Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskoláért” díj, az „ÉV KÖLCSEYS
diákja” díj, „Jó tanuló, jó sportoló” díj odaítélése

6. RENDEZVÉNYTERV
2017.

augusztus 30. 1400

Tanévnyitó értekezlet

augusztus 31. 1700

Tanévnyitó ünnepély

szeptember 12.

Tisza-parti találkozó (Szegfű
Klub)

F: Bartus Brigitta M:3.b

szeptember 22.
(péntek)

Hulladékgyűjtés

F: Forró Márta

szeptember 22.
(péntek)

DÖK gyűlés

F: igazgató
Stefankó Margit Irén

szeptember 29.

Idősek napja

október 6. (kedd)
október 14.
október 23. (hétfő)

október 27. (péntek)
november 20-24.
(hétfő-péntek)
november 27. (hétfő)
december 1-től
december

F: igazgató
F: Geszti Anikó
műsor: Bartus Brigitta 3.b
levezető: Tukarcsné Pap
Anikó

M: Barna Gyuláné 2.a
Megemlékezés az Aradi
F: Erdélyi Gyuláné
vértanúkról
M:5.a
F: Csiga Istvánné és a
24. Kölcsey bál
Szülői Szervezet elnöke
F: Benedekné Trecskó Beáta,
Megemlékezés október 23-ról
Nagyné Polgár Magdolna
műsor: 7.o.
F: Stefankó Margit Irén
Hálagyertya gyújtás a templom
beszéd: Jászberényi Zsolt
előtt a háború áldozatai tiszteletére
Béla
F: Forró Márta
Nyílt hét kijelölt órák látogatása
Kiss Imréné
F: Drávucz Andrea, Forró
Egészségnap
Márta
F: osztályfőnökök
Adventi készülődés
napközis csoportvezetők
Versenyek meghirdetése a magyar
F: Bencsik András
kultúra napja alkalmából
Lajkó Zoltánné

december 6. (szerda)
december 8. (péntek)

január 22. (hétfő)

Iskolai Mikulás
Délután disco (felső)
Karácsonyi megemlékezés
diákoknak és nyugdíjas
kollégáknak
Karácsonyi megemlékezés
kollégáknak
Megemlékezés a Doni-csatáról,
templom előtt hálagyertya gyújtás
Népdaléneklő verseny
Kölcsey versmondó verseny alsó
és felső tagozat (max.: 3 fő/
osztály)
Rajzverseny eredményhirdetése

január 22. (hétfő)

A magyar kultúra napja

december 22. (péntek)
december 22. (péntek)
2018.

január 12. (csütörtök)
január 18. (csütörtök)
január 22. (hétfő)

február 9. (péntek)
február 23. (péntek)
március 10.
(szombat)
március 15.(csütörtök)
március 27.
március 27.
március 28. (szerda)
április 4-5.
április 6.
április 12. (csütörtök)
április 13. (péntek)
17 óra
április (időpontot a
SZTK határozza meg)
április 21. (szombat)
április vége - május
eleje

Farsang
alsó: 14-16 óráig
felső: 17-20 óráig
A kommunista diktatúra
áldozatainak emléknapja
Túra
Sportnap

Csiga Istvánné
F: Stefankó Margit Irén
F: Stefankó Margit Irén
F: Bartus Brigitta
Barna Gyuláné (ny)
M: Tukarcsné Pap Anikó
F: Bartus Brigitta
M: Tukarcsné Pap Anikó
F: Stefankó Margit Irén
beszéd: Molnár László
F.: Nagyné Polgár Magdolna
F: Csiga Istvánné
F: Lajkó Zoltánné
F: Bencsik András
F: Kovácsné Tóth Valéria
műsor: Gyarmatiné Sánta
Margit 6.a
F: Stefankó Margit Irén
F: Habókné Veres Krisztina
F: Erdélyi Gyuláné

F: Tóthné Nagy Zita
műsor: 8.o.
Projekt indítása (V.10.)
F: Csiga Istvánné
Témahét indítása (fenntarthatóság) F: Benedekné Trecskó Beáta
Óvodai szülői értekezlet leendő
F: Kiss Imréné
1. osztályos szülőknek
Szakmai napok
F.:Némethné Gerecs Judit
F.: Forró Márta, Lajkó
Pályaorientációs nap
Zoltánné
A holokauszt áldozatainak
F: Geszti Anikó
emléknapja
F: Kovácsné Tóth Valéria
Gála – alsó tagozat
L: Geszti Anikó
Megemlékezés március 15-ről

1. osztályosok beíratása

F: Kiss Imréné

Hulladékgyűjtés

F: Forró Márta

Anyák napja

F: osztályfőnökök

május 10. (csütörtök)

Madarak és fák napja

május 16. (szerda)

Idegen nyelvi mérés
Országos mérés a 6. és a 8.
évfolyamon

május 23. (szerda)
június 1. (péntek)

Pedagógusnap

június 4. (hétfő)
június 8. (péntek)
június 13. (szerda)
június 14. (csütörtök)

Nemzeti Összetartozás Napja
DÖK közgyűlés
Iskolai kirándulás
DÖK-nap

június 14. (csütörtök)

Szerenád

június 15. (péntek)

HATÁRTALANUL témanap

június 16.
(szombat) 930 óra

Ballagás

június 22. (péntek)

Tanévzáró értekezlet

június 22. (péntek)

Tanévzáró ünnepség

július 2 – augusztus17.

Pedagógusok szabadsága

augusztus 31. 17 óra

Tanévnyitó ünnepély

F: Kiss Imréné
Alsó tg:Sulák Anita
Felső tg:Erdélyi Gyuláné
F: Kiss Imréné
F: Forró Márta, Kiss Imréné
F: Geszti Anikó
műsor: Nagyné Polgár
Magdolna
F: Gyarmatiné Sánta Margit
F: Stefankó Margit Irén
F: Kiss Imréné
F: Stefankó Margit Irén
F: Bencsik András, Nagyné
Polgár Magdolna, Tóvizi
Tibor
F: Benedekné Trecskó Beáta
Bencsik András
F: Bencsik András
Levezető: Benedekné Trecskó
Beáta
F: igazgató
F: Forró Márta
műsor: Gyarmatiné Sánta
Margit
Levezető: Stefankó Margit
Irén
11 nap a szünetekben
Felelős: Tukarcsné Pap Anikó
Műsor: Csiga Istvánné
Levezető: Sulák Anita

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a 2017/2018-as tanév előkészítésének helyzetéről és feladatairól szóló előterjesztés
megvitatását.

Szajol, 2017. szeptember 12.

Némethné Gerecs Judit sk.
igazgató

