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Munkaterv 

 

 

 

Erkel Ferenc Ének- Zenei 

Általános Iskola és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

2010-2011-es tanév 

 

 

 

A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok 

 

- a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény, 

- a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény végrehajtásáról rendelkező 

20/1997.(II.13) Korm. rendelet, 

- a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

243/2003.(XII.17.) Korm. rendelet, 

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet, 

- a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002.(II.15.) Om 

rendelet, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény közoktatási 

intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet, 

- a 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009.(V.25.)OKM rendelet, 

- Pápa Város Önkormányzat oktatási-feladatellátási, intézményhálózat működtetési ás 

fejlesztési terve, 

- az Erkel Iskola Pedagógiai Programja, helyi tanterve, 

- az Erkel Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja. 

 

1. Személyi feltételek 

 

Az iskola szakos ellátása 100 %-os. Rendelkezik a szaktárgyak oktatásához szükséges 

tanítói, tanári szakképesítésekkel. 

A szakszolgálatnál is teljes a létszám, az idei tanévtől 5 logopédus látja el a feladatot. A kiírt 

pályázatot Bakos Rita nyerte el.  

Gyimóthy Enikő óráit abban a tanévben szerződéssel Varsányi Ádám látja el. 

Három prémium éves kollégánk van, akik az idei tanévben közös megegyezéssel nem kapnak 

tanítási órát. 

 

2. Tárgyi feltételek 

 

A felújított épületben a szükséges karbantartásokat az iskola dolgozói elvégezték. 

A tantermek falainak meszelése elkészült. 

A tornaterem tetőszerkezetének beázás miatti javítása megtörtént. 

A továbbiakban az aula és a két lépcsőház festése vár megoldásra. 

Jól szolgálja az épület az oktató-nevelőmunkát. 
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Problémalista a 2009-2010-es tanév értékelése alapján 

 

Indokolt a tanulói viselkedéskultúra javítása (köszönés, hangnem, öltözködés) 

Szükséges a tanulók felelősségérzetének növelése az iskola épülete az osztálytermek, a 

berendezési tárgyak megóvása érdekében.  

Az elmúlt évben bevezetett és kipróbált pedagógus értékelési rendszer további finomítása, az 

értékelők körének bővítése. 

 

3. A tanév fő célkitűzései 

 

A magas színvonalú, hatékony munka további folytatása. 

      Az elmúlt évek „Ekeles” hagyományainak további megerősítése, ápolása. 

Az iskola jó hírnevének további erősítése. 

      A Közoktatási törvény módosításának megfelelően az iskola törvényes működésének 

biztosítása. 

A törvény adta lehetőség szerint, a tantestület döntése értelmében áttérés a 2-4. osztályban a 

szöveges értékelésről az osztályzattal történő értékelésre a fenntartó engedélyének 

függvényében.       

Az emelt szintű zeneis osztályok, a kórusok, zenekar tevékenységének népszerűsítése az 

iskola falain kívül. 

Az iskolaalapító okiratában kibővített tevékenységnek megfelelő munkavégzés, az integrált 

nevelés pozitív hatásainak kiterjesztése a többi növendékre. 

 

5. A tanév rendje 

 

Tanítási napok száma: 183. 

Első tanítási nap: 2010.szeptember 1. szerda 

Utolsó tanítási nap: 2010. június 15. szerda  

Első félév: 2010. január 14. 

Szülők értesítése az eredményekről: január 21. 

 

Tanítási szünetek  

- őszi szünet: 2010. november 2 - 5.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

november 8. (hétfő).  

 

- téli szünet: 2010. december 22. - 2011. január 2.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2010. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 

2011. január 3. (hétfő).  

 

- tavaszi szünet: 2011. április 21-26.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 

27. (szerda) 
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Országos mérés: 

 

2010. május 25. a 4.6.8. évfolyamon 

A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási Hivatal 

részére 2010. november 26-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

 

Diagnosztikus mérésben részt vevő 1. évfolyamosok számának felmérése  

 

2010.október 15-ig. 

2010. október 31-ig - a Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával – kell 

jelenteniük a Hivatal regionális igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. A 

vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 

2010. december 10-ig kell elvégezniük.  

 

 

 

6. A tanév fő megemlékezései, ünnepélyei 

 

Október 1. péntek Zenei világnap-népdalcsokor éneklése a városban az összes tanuló 

részvételével 

 Felelős: énekszakosok, éneket tanító nevelők, mb. igazgató 

 

Október 6  Megemlékezés az Aradi vértanukról 

 Felelős: Történelem mk. Nagyné Váradi Izabella 

 

Október 16. szombat Szülői kórus, Swetzingeni vendég kórus hangversenye  az 

Evangélikus templomban    

                      

Október 22. péntek Megemlékezés és hangverseny a forradalom évfordulójának 

megünneplésére, helytörténész előadásával  

 Felelős: Művészetek mk. mb igazgató 

 Németh Zoltánné, Kovács Tiborné 

 

      Október 29 péntek Iskolanap Erkel Ferenc születésnapjának megünneplésére 

Felelős: Művészetek mk, könyvtáros  

Péterné Vargyai Anna, Heizer Zoltánné igh. 

     

 

       December 11. szombat Karácsonyi hangverseny az iskola összes énekkarának 

    közreműködésével az iskola aulájában két részben. 

    Felelős: Művészetek mk. Mb.igazgató 

 

Március 14. hétfő Iskolai ünnepély a felső tagozatosok részére. 

    Az alsósok felkeresik a pápai emlékhelyeket. 

    Felelős: Művészetek mk. iskolavezetés 

       Németh Zoltánné, Kovács Tiborné 
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Május 16.17. hétfő, kedd Iskolai hangversenyek 

    Felelős: Művészetek mk., mb igazgató 

 

Június3. péntek Trianon emléknap, iskolai megemlékezés, séta a Millenium 

Emlékparkba.       

 Felelős: Történelem munkaközösség. 

     Nagyné Váradi Izabella    

 

Június 14. kedd   Iskolai sportnap 

    Felelős: testnevelők, tanítók 

 

Június 15. szerda  8. Évfolyam búcsúztatása 

    Felelős: 7. évfolyam vezetői, énekszakosok 

 

 

Június 17. péntek  Tanévzáró ünnepélyek 

    Felelős: osztályvezetők, osztályfőnökök, iskolavezetés 

 

 

7. Tanítás nélküli munkanapok: 

 

Október 29.  Erkel nap 

Május 16 vagy 17. Iskolai hangverseny ideje 

Június 14      DÖK felhasználása alapján-majális,sportnap 

Június első két hete Osztálykirándulások 

      Június 15. szerda              8. Évfolyam búcsúztatása                                          

 

 

8. Tantestületi, szülői értekezletek, fogadóórák 

 

Alakuló nevelőtestületi értekezlet: 

Augusztus 23. hétfő 

Felelős: mb. igazgató 

 

Javítóvizsgák: 

Augusztus 25. 

Felelős: Heizer Zoltánné igh. és érdekelt nevelők 

 

Tanévnyitó munkaközösségi foglalkozások: 

Augusztus 26.27. 

Felelős: mb. igazgató és mk.vezetők 

 

Jubilálók, törzsgárdatagok, távozó ünneplése: 

Augusztus 30. 

Felelős: KT. 
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Tanévnyitó ünnepély: 

Augusztus 31. 17 óra 

Felelős: mb. Igazgató, 1. o. vezetői 

Tantestületi megbeszélés az iskolai dokumentumok elfogadására, tűz,munka, balesetvédelmi 

oktatás 

Szeptember 13.  

Felelős: mb.Igazgató, 

 

Félévi nevelőtestületi értekezlet: 

Február 2. hete /február 4/ 

Téma: az első félév munkájának értékelése 

Felelős: iskolavezetés 

 

       Év végi nevelőtestületi értekezlet: 

Június 3. hete/június 20/ 

Téma: A tanév munkájának értékelése 

Felelős: iskolavezetés, mk.vezetők 

 

Szülői értekezletek: 

 

Szeptember 15. szerda 17. ó.  1. évfolyam 

Szeptember 22. szerda 17. ó. Szülői Szervezet 

Szeptember 29. szerda 16.30. ó 2-4.o. 17. ó 5-8.osztály 

Felelős: osztályvezetők, osztályfőnökök, iskolavezetés 

 

Félévi szülői értekezlet: 

Február 2. hete /február 9/ 

Felelős: mint az őszinél 

 

Fogadóóra az 5. évfolyam részére 

Október 6. szerda 17.ó. 

Felelős: 5. évfolyamban tanítók 

 

Fogadóóra valamennyi osztály szülőinek 

November, december, március, április hónap első szerdáján. 

Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok 

 

Nevelési értekezletek: 

      Őszi: 

November 3. hete / november 22/ 

Téma: - Mozaik kiadó elektronikus napló. Interaktív bemutató, Természettudományos 

tantárgyak oktatásának lehetőségei a digitális tananyag segítségével. 

Iskolapszichológus beszámolója, Aktuális tennivalók, törvényi változások 

bevezetésének lehetőségei. 

      Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 
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 Tavaszi: 

Április 3. hete /április 11/ 

Téma: Kihelyezett értekezlet. A téma és a helyszín később kerül meghatározásra. 

Felelős: iskolavezetés 

9. Az iskola ellenőrzési terve 

Az iskola el lenőzési-értékelési rendszerébe a tanév során bevont nevelők: 

Telekesi Péter  

Jáger Lászlóné 

Nemeréné Fejes Emília 

Hoffmann Tamásné 

      Horváthné Somogyi Judit 

 Nagy István 

 Nagyné Váradi Izabella 

 Benecz Károlyné 

Óralátogatások száma nevelőnként legalább három, Ellenőrzésre kerülnek a nevelők egyéb 

dokumentumai: füzetek, tanmenetek, naplóvezetés. 

A látogatásokat az iskolavezetés a mk. vezetőkkel tervezi és lehetőség szerint végzi. 

Határidő: szeptembertől május végéig 

 

Az új nevelő munkájának segítése konzultációval, látogatással a tanév első három 

hónapjában. 

Határidő:szeptembertől november végéig 

Felelős: iskolavezetés, mk.vezető 

 

Osztály-és foglalkozási naplók vezetésének ellenőrzése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Heizer Zoltánné igh. 

 

Kéthavonkénti munkaidő kimutatás összesítése, egyeztetése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: mb igazgató  

 

Étkezési kimutatások ellenőrzése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: igazgatóhelyettes 

 

Szakköri és szabadidős tevékenység ellenőrzése 

Határidő: folyamatos 

Felelős iskolavezetés, mk.vezetők 

 

10. Az iskolavezetés ügyeleti beosztása 

 

Reggel 7 órától:  Nemes István 

 

Délután 16 óráig: 

 „A” hét  

Hétfő, csütörtök:  Heizer Zoltánné 

Kedd, szerda péntek: Nemes István 
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 „B” hét 

Hétfő, szerda, csütörtök    Heizer Zoltánné 

Kedd, péntek                     Nemes István 

 

 

11. Tanulmányi és sportversenyek 

 

Az iskola a felmenő rendszerű, országosan meghirdetett versenyek közül választ, a gyerekek 

igénye és a felkészítő tanárok lehetősége szerint. 

A levelező versenyeken egyedül a „ Bendegúz”-on vesz részt az iskola. 

A kiválasztott versenyek nevezési díját az alapítványból fedezi az iskola. 

A részletes versenyek tervét a munkaközösségi tervek tartalmazzák. 

 

 

12. Vallásoktatás 

 

Az iskola tanulói helyben katolikus és református vallásoktatásban részesülnek az év elején 

elkészülő beosztás alapján. 

Az iskola a helyet biztosítja térítésmentesen. 

 

 

13. Továbbképzés 

 

Az iskola nevelői a továbbképzési terv alapján kerülnek beiskolázásra. 

Mivel az anyagi források csökkentek, jól megválasztott tanfolyamokon lehet a szükséges 

továbbképzést megoldani. Megoldás lehet a pályázati lehetőségek. 

A szakszolgálat munkatársai 2010. szeptember 17-án vesznek részt ingyenes továbbképzésen 

Egyéni egyeztetés alapján nyílik lehetőség a szükséges pontszámok megszerzésére a 

hiánnyal küzdő nevelőknél. 

 

 

Az iskolai munkaterv mellékleteit képezik a munkaközösség-vezetők, könyvtáros, 

ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező,  munkatervei. 
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