SZAJOLI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
MUNKATERVE

Tájékoztató a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola fenntartásával és
működtetésével kapcsolatos tapasztalatokról és a 2019/2020-as tanév
előkészítésének helyzetéről és feladatairól
A felkészült tanároknak négy fontos szerepet kell betölteniük: ezek a motiválás, a
felszabadítás, az elvárás, és az önállósítás – vallja a neves oktatási szakember, Ken Robinson.
Az oktatás élő folyamat, amelyet leginkább a növénytermesztéshez lehet hasonlítani. A
kertészek tudják, hogy ők nem képesek megnöveszteni a növényeket – azok maguktól nőnek.
A kertész feladata megteremteni a lehető legjobb körülményeket, hogy ez megtörténhessen.
Így van ez a tanítással is. A jó tanárok megteremtik a tanulás feltételeit, a gyenge tanárok
nem. A jó tanárok emellett azzal is tisztában vannak, hogy nem mindig tudják kontrollálni
ezeket a körülményeket.
Tájékoztatómat a pedagógiai programban és a vezetői pályázatban meghatározottak, a
2018/2019-es tanév mérési eredményei, a fenntartó elvárásai és a jelenleg érvényben lévő
jogszabályok figyelembe vételével állítottuk össze.
Az elmúlt tanévben legfőbb célként határoztuk meg az alapvető készségek, képességek
intenzív és egyéni fejlesztését, a hatékony tanulási és tanítási módszerek alkalmazását.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a kulcskompetenciák fejlesztésére, a tehetséggondozás és a
felzárkóztatás hatékonyabbá tételére.
Büszkék vagyunk az elmúlt tanév eredményeire: az iskola jó tanulmányi átlagára,
kitűnő és jeles tanulóinkra, a sikeres középiskolai felvételekre. Büszkék vagyunk a tehetségek
felismerése, gondozása és a tehetségfejlesztés területén elért eredményeinkre, az
eredményesen megvalósított pályázatokra, a versenyeken elért sikerekre, tartósan magas
színvonalú rendezvényeinkre, a Családi napokra, a községi ünnepségeken való színvonalas
szereplésekre.

Sokat

köszönhetünk

a

szülők

segítőkészségének,

önzetlenségének,

szeretetének.
Összességében megállapítható, hogy az elmúlt tanév folyamán is eredményes, magas
színvonalú munka folyt a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskolában.
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1. HELYZETELEMZÉS
1.1. Személyi feltételek
Engedélyezett álláshelyek száma:
Tanár, tanító: 26 fő (az előző tanévhez képest csökkent 2-vel)
Betöltött álláshelyek száma: 25
Egy álláshely jelenleg üres. A biológia, a testnevelés és a német tantárgyat nem szakos
végzettségű pedagógus tanítja. A közigálláson meghirdetésre kerül a munkakör.
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő: 1 fő iskolatitkár
2 fő pedagógiai asszisztens
 Deák Anett és Bartus Brigitta kolléganők gyermekeik születése miatt fizetés nélküli
szabadságon vannak. helyettesítő nevelők: Fajka Nikolett és Kissné Mészáros
Magdolna.
 Erdélyi Gyuláné közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetését kérte 2019. július 31-i hatállyal. A Szolnoki Sportcentrumba ment
dolgozni. Munkáját köszönjük.
 Kun

Mihály

közalkalmazotti

jogviszonyának

közös

megegyezéssel

történő

megszüntetését kérte 2019. augusztus 5-i hatállyal. A Szolnoki Máv SC-hez ment
dolgozni. Munkáját köszönjük.
 A nyár folyamán egy álláshelyre pályázatot írtunk ki. Felvételre került augusztus 21-i
hatállyal Rivasz Andrea. Testnevelő tanári munkakörben fog dolgozni előreláthatólag
2020. júniusáig.
 Kovácsné Zsigri Csilla jelenleg keresőképtelen. Szeptember 5-től megkezdi éves
szabadságának kivételét. Előreláthatólag november 5-től munkába áll részmunkaidős
foglalkoztatásban.
 Kállai Sándorné tanítónő nyugdíjba vonul 2019. december 20-án, jelenleg felmentési
idejét tölti. Munkáját köszönjük.
A logopédiai és szomatopedagógiai foglalkozásokat az EGYMI által megbízási szerződéssel
foglalkoztatott szakemberek látják el.
A takarítói és karbantartói feladatok elvégzését közcélú foglalkoztatottak segítik. (3+1 fő)
2020. február 28-ig. 1 férfi közcélú foglalkoztatott június óta keresőképtelen. Nyáron műtéten
esett át.

2

SZAJOLI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
MUNKATERVE

1.2. Tanulókra vonatkozó adatok
Osztály
jelölése

Létszám

BTMN tanuló
(1-szeres
szorzóval
számítandó)

1.a
2.a
2.b
3.a
4.a
4.b
5.a
5.b
6.a
7.a
7.b
8.a
8.b
Összesen

26
16
15
19
18
20
20
17
25
17
15
16
15
239

0
1
2
4
0
1
1
0
1
0
3
4
1
18

SNI
gyermekek
száma
(2-szeres
szorzóval
számítandó)
0
0
0
0
0
2
2
0
0
1
0
0
0
5

SNI
gyermekek
Tanulói
száma
Magántanuló
Számított
jogviszony
(3-szoros
(összlétszámból) létszám
szünetel
szorzóval
számítandó)
0
26
0
16
0
15
0
19
0
18
0
22
0
22
1
19
0
25
0
18
0
15
0
16
0
15
1
246
7

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.
A nyár folyamán megtörténtek a szükséges tisztasági és fertőtlenítő meszelések és a
nagytakarítás. A tantermi bútorok cseréit is elvégezték az évfolyamoknak megfelelően. Így az
intézmény rendezetten várja tanulóinkat.
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Elvégzett felújítási és karbantartási munkálatok:
 villanyszerelési munkálatok, internet szerelés
 zárak javítása, kilincsek cseréje


az esőcsatornák tisztítása,

 állagmegóvó festés a tantermekben, folyosókon, vizes blokkokban, tornateremben,
öltözőkben


udvari játékok és padok javítása, állagmegóvó festése

 kerítés javítása, festése
 4 tanteremben parketta csiszolása, lakkozása
 2 db kézilabdakapu beszerzése.
Folyamatos volt a locsolás, fűnyírás, kertek és a szobanövények ápolása.

Köszönjük a

Szolnoki Tankerületi Központnak, hogy a munkálatok elvégzéséhez az anyagi fedezetet
biztosította.
A beszerzések során prioritást élveznek:


Az udvar további fejlesztése.



Iskolazöldítés. Növények ültetése.



Irodákba szőnyegek vásárlása.



IKT eszközök beszerzése.



Szemléltető eszközök beszerzése.



Eszközök a mindennapos művészeti neveléshez. Égetőkemencék vásárlása.



A könyvállomány gyarapítása.



A tantermekben lévő nevelői székek felújítása, cseréje.



Technika órák anyag szükséglete.

A fenntartó készítteti az érintésvédelmi ellenőrzést, a tűzoltó készülékek és kémények
ellenőrzését.
A dolgozók tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatását augusztus 28 - án a Tisza Park Kft.
előadói végezték.
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2. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE
A tanév 2019. szeptember 2-től 2020. augusztus 31-ig tart.
A szorgalmi idő alatt tanítási napokon 730 – 1700 óráig tartunk nyitva. Ezen időszakban
biztosítunk tanári felügyeletet. (1610 – 1700 óráig pedagógiai asszisztens ügyel.)
A tantárgyi órák naponta 800 – 1335 óráig tartanak.
Az ügyeletet ellátó tanárok 715 - 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:
 Némethné Gerecs Judit:
 Kiss Imréné:

hétfő
péntek

1530 – 1630 óráig
1530 – 1630óráig

A hivatalos munkaidő alatt (800 – 1630) egy vezetőnek az intézményben kell tartózkodni.
Ügyelet:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
30
30
30
30
30
30
30
30
15 -16
15 -16
15 -16
15 -16
1530-1630
Némethné Gerecs Judit

Benedekné
Trecskó Beáta

Forró Márta

Csiga Istvánné

Kiss Imréné

3. KIEMELT CÉLJAINK, FELADATAINK
„Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken,
valláson, politikán, társadalmi helyzeten túl…..”
/Müller Péter /

A célkitűzések nagy részét az előző tanév elemző- értékelése alapján határoztuk meg
figyelembe véve pedagógiai programunkat, a futó pályázatokat, a vezetői pályázatban
foglaltakat, valamint mérési eredményeinket:
Kiemelt célkitűzések és ebből adódó feladatok a tanítás – tanulás terén:
 Az iskola jó tanulmányi átlagának és bukásmentességének megőrzése.
 Az értékelő kultúra megújítása.
 A tehetségfejlesztés személyre szabott megtervezése, megszervezése. Versenyekre
történő célzott felkészítés.
 Az OKM eredményeinek javítására készült intézkedési tervben megfogalmazott
feladatok megvalósítása.
 EFOP 3.1.5 projekt keretében készített Intézményi Komplex Cselekvési Terv
megvalósítása. (Az IKCST a mellékletben csatolva.)
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Kiemelt nevelési célkitűzések és ebből adódó feladatok:
 A viselkedéskultúra fejlesztése, a normatudatos magatartás kialakítása és fejlesztése.
Érzelmi intelligencia fejlesztése. Pozitív fegyelmezés - tanulói motiváció.
 Osztályszabályok diákokkal közös megfogalmazása, betartásának rendszeres,
következetes értékelése. Osztálygyűlések szervezése.
A

szabadidő

értelmes

eltöltésére

nevelés.

Projektek,

témanapok szervezése. Klubfoglalkozások tartása.
 Az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása.
 A környezettudatos magatartás kialakítása.
Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, tevékenységek:


Társas támogató rendszerek erősítése (jó csapatszellem, tudásmegosztás, egymás
segítése a problémák megoldásában, önérvényesítő, konfliktuskezelő, együttműködési
készség). A stressz csökkentése.



Munkafegyelem erősítése (pontos érkezés, órakezdés, befejezés, adminisztráció,
helyettesítés, ügyelet, felügyelet). Egyenletes terhelés biztosítása érdekében pozitív
hozzáállás. Határidők betartása.

 Az információs csatornák hatékony működtetése, melyben kiemelt a munkaközösség
vezetők szerepe.
 Az osztályokban tanító pedagógusok és a szülők korrekt együttműködése a közös
feladatok sikeres megvalósítása érdekében. Esetmegbeszélések szervezése. Az egy
osztályban tanító nevelők megbeszélései.
 Illetékesség és hatáskör tiszteletben tartása. A szolgálati út betartása.
 Részvétel a munkatervben elfogadott programokon (alapítványi bál, karácsony,
pedagógusnap, nőnap, évzáró rendezvény, tantestületi kirándulás).
 A kollégák motiváltságának és elkötelezettségének, az intézmény eredményességének,
versenyképességének növelése.
 Konstruktív kapcsolatok a partnerekkel. Az együttműködés formáinak erősítése a
község óvodájával, a tanulók családjával, az egészségügyi, valamint a családsegítő és
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményekkel, az egyházakkal, a civil
szervezetekkel. (Családi nap, partneri nap)
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4. RENDEZVÉNYTERV

2019.

augusztus 30. 800

Tanévnyitó értekezlet

augusztus 30. 1730

Tanévnyitó ünnepély

szeptember 14. v 21.
szeptember 13.
(péntek)

Családi nap, Sportnap, Túra

szeptember 20. (péntek
3 tanítási órát tartunk)
szeptember 23-27.
október 4. 13 óra
október 4. (péntek)
október 19.
október 23. (szerda)

október 25. (péntek)
október, november
hónap
november 25-29.
(hétfő-péntek)

2020.

DÖK gyűlés
Hulladékgyűjtés

F: Némethné Gerecs Judit
Felelős: Bencsik András
Műsor: Barna Gyuláné
Levezető:
F: Jászberényi Zsolt Béla
F: Stefankó Margit Irén
F: Kiss Imréné

Mese projekt – népmese hete
Idősek napja
Megemlékezés az Aradi
vértanúkról

F: Csiga Istvánné
M: Barna Gyuláné
F: Benedekné Trecskó Beáta
M: 5.a
F: Csiga Istvánné és a
26. Kölcsey bál
Szülői Szervezet elnöke
F: Benkéné Schmidt Katalin,
Megemlékezés október 23-ról
Polgár Magdolna
műsor: 7.o.
F: Stefankó Margit Irén
Hálagyertya gyújtás a templom
beszéd: Habókné Veres
előtt a háború áldozatai tiszteletére
Krisztina
Nevelőtestületi kirándulás

F: Némethné Gerecs Judit

Nyílt hét kijelölt órák látogatása

F: munkaközösség vezetők

december 6. (péntek)
december 6. (péntek)
december 12.
(csütörtök)

Iskolai Mikulás
Délután disco (felső)

F: osztályfőnökök
napközis csoportvezetők
F: Bencsik András
Csiga Istvánné
Tóthné Nagy Zita
F: Stefankó Margit Irén
F: Stefankó Margit Irén

Pályaorientációs nap

F: Bencsik András

december 20. (péntek)

Családi nap 3 - Karácsony

január 10. (péntek)

Megemlékezés a Doni-csatáról,

december 2-től

Adventi készülődés

december

Versenyek meghirdetése a magyar
kultúra napja alkalmából
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január 22. (szerda)

templom előtt hálagyertya gyújtás
Népdaléneklő verseny
Kölcsey versmondó verseny alsó
és felső tagozat (max.: 3 fő/
osztály)
Rajzverseny eredményhirdetése

január 22. (szerda)

A magyar kultúra napja

január 16. (csütörtök)
január 22. (szerda)

február 7. (péntek)
1. szerda
február 25. (kedd)

Farsang
alsó: 14-16 óráig
felső: 17-20 óráig
Tankerületi mérés
A kommunista diktatúra
áldozatainak emléknapja

március 15.(vasárnap)

Megemlékezés március 15-ről

március 25.
április 20.

Projekt indítása (V.10.)
Témahét indítása (fenntarthatóság)
Óvodai szülői értekezlet leendő
1. osztályos szülőknek

április eleje
április 3. (péntek)
17 óra
április (időpontot a
SZTK határozza meg)
április 16. (csütörtök)
április 20. (hétfő 3
tanítási órát tartunk)
április vége - május
eleje
május 8. (péntek)
május 18-22.
május 25-29.
május 20. (szerda)
május 27. (szerda)
május 28.
május 29.

beszéd: Fajka Nikolett
F.: Nagyné Polgár Magdolna
F: Csiga Istvánné
F: Tóthné Nagy Zita
F: Bencsik András
F: Kovácsné Tóth Valéria
műsor:
F: Stefankó Margit Irén
F : Forró Márta
F: Tóthné Nagy Zita
F: Tóthné Nagy Zita
Nagyné Polgár Magdolna
műsor: 8.o.
F: Csiga Istvánné
F: Benedekné Trecskó Beáta
F: Kiss Imréné

Gála – alsó tagozat

F: Kovácsné Tóth Valéria
L: Benedekné Trecskó Beáta

1. osztályosok beíratása

F: Kiss Imréné

A holokauszt áldozatainak
emléknapja

F: Tóth Adrienn

Hulladékgyűjtés

F: Kiss Imréné

Anyák napja

F: osztályfőnökök

Madarak és fák napja

F alsó tg: Sulák Anita
F felső tg:Jászberényi Zsolt
Béla

Úszásoktatás a 3. évfolyamon

F: Kiss Imréné

Idegen nyelvi mérés
Országos mérés a 6. és a 8.
évfolyamon
DÖK közgyűlés
Családi nap 4, Gyermeknap

F: Kiss Imréné
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F: Forró Márta, Kiss Imréné
F: Stefankó Margit Irén
Forró Márta
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(péntek)
május

Nevelőtestületi nap 2.

június 8. (hétfő)

Pedagógusnap

június 4. (kedd)

Nemzeti Összetartozás Napja

június 12. (péntek)

Szerenád

június 12. (péntek)

HATÁRTALANUL témanap

június 20.
(szombat) 930 óra

Ballagás és tanévzáró ünnepély

június 22. (hétfő)
június 23–
augusztus 20.

Tanévzáró értekezlet

F: Kiss Imréné
F: Bencsik András
műsor: Tukarcsné Pap Anikó
F: Molnár László
Némethné Gerecs Judit
F: Habókné Veres Krisztina,
Nagyné Polgár Magdolna,
Molnár László
F: Tóvizi Tibor
Molnár László
F: Kovácsné Tóth Valéria,
Molnár László
Levezető: Stefankó Margit
Irén
F: igazgató

Pedagógusok szabadsága

4 nap a szünetekben

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a 2019/2020-as tanév előkészítésének helyzetéről és feladatairól szóló tájékoztató
megvitatását.
Szajol, 2019. szeptember 17.
Némethné Gerecs Judit sk.
igazgató
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