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2016/2017 tanév indításának beszámolója 

 

„A szó önmagában erőtlen. Csak akkor képes hatni, ha hús-vér hordozókra talál.” 

/Frank Crane/ 

 

„Minden emberélet valódi története csak igen rövid időszakasz: 

a többi mind előkészület vagy következtetés.” 

/Eötvös József/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/forrás:, https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/23/39/5a/23395ae81de9bee3352cfb1eb9ee7a64.jpgletöltve: 2016. augusztus 15/ 
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Ebben a tanítási évben több olyan prioritást meg tudunk fogalmazni, amelyek egy 

hatékonyabb szervezet, egy szakmai potens intézmény képét rajzolja elénk. Mindezek mellett 

fontos az a keresztényi értékrend, ami többet ad, és küldetéssel ruház fel bennünket.  

A tanévet változatlanul izgalmasnak, tevőlegesnek, szakmailag sokszínűnek vázolta a 

nevelőtestület, ami több, mint „papírpedagógia”, vagyis nem csak jónak kell, hogy látsszék, 

hanem működőképesnek is kell, hogy legyen. Összegezve az év „elő-hangulat” képét, az 

együttműködés, a csapatmunka jelentősége rajzolódik ki előttünk. Vallom Chester Barnard 

gondolatát, amit A vezető feladatai című könyvében oszt meg, hogy „az együttműködés nem 

a vezetés, hanem mindnyájunk feladata.” Munka és emberi kapcsolatok. Jelentősen tudják 

befolyásolni boldogság indexünket, ami életminőségünk egyik alapja. Együttműködés, 

versengés, feladatok mellett hangsúlyozottan szeretném, ha intézményünkben az 

együttműködés „jó gyakorlata” folytatódna az elkövetkező években is. Versengünk, 

tülekedünk, egyénieskedünk, de vissza kell térnünk mindezek mederben tartásához, és 

tudnunk kell olyan közösségnek maradnunk, ahol a központi rendszertényező az Isten 

szeretete, a gyermek, és az ember. Ehhez háttérbe kell szorítanunk önérdekeinket, de nem 

elvesztve egyéniségünket. Fel kell ismernünk a csoportmunka szépségét, azokat a 

kulcsszerepeket tudnunk kell beazonosítani, amelyek a csoportunk hatékonyságát segíti, és 

tekintettel van a sokféle képességű emberre. Mindenkinek a megfelelő „szerepet”. A 

megfelelő szerep a hitelességünk egyik záloga, és annak a munkának az alapja, ami az elmúlt 

évek sikerét is megalapozta. Tovább kell mennünk azon az úton, ahol az érzelmileg 

intelligens vezetés átszivárog a mindennapi pedagógia gyakorlatába, ahol a szív és az ész 

együtt dobban, és az érzelmi kompetenciák működésbe tudnak lépni, megfelelő empátiával, 

toleranciával fűszerezve, az érzelmi tudatosság, a pontos önértékelés, a megfelelő önbizalom, 

önkontroll, megbízhatóság, alkalmazkodás, lelkiismeretesség, motiváció, teljesíteni akarás,  

kezdeményező készség, optimizmus, elköteleződés és elkötelezettség, önmagunk és mások 

fejlesztése, a partnerközpontúság, a sokszínűség, professzionális tanári és vezetői 

kommunikáció, a hatékony konfliktuskezelési technikák, a csapatszellem irányába. Honnan 

meríthetünk ehhez erőt? Krisztus szeretetéből, a gyermekek, tanulóink szeretetéből, és 

egymás feltétel nélküli tiszteletéből. Gracián egy gondolata „ne légy magaddal elégedetlen, 

mert az kishitűség, de öntelt sem, mert az ostobaság”. Kívánom, hogy nevelőtestületünk 

tudjon erőt meríteni, és változatlanul eredményes nevelési/tanévet zárni az év végi számadás 

alkalmával! 

http://www.gyakorloovi-suli.hu/
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Intézmény tárgyi feltételeinek javulása, a nagyobb fejlesztések tükrében… 

2015-ben fejeződött be a KEOP-4.10.0/E/12-2014-0033 kódszámú, a GFF Szarvasi Gyakorló 

Általános Iskola és Gyakorlóóvoda épületének energetikai korszerűsítése című pályázat. Az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 101.508.517 forint. A 

száz százalékban támogatott beruházás a főiskola Gyakorlóóvodájának és iskolájának teljes 

energetikai korszerűsítését foglalta magába, amelynek keretében megtörténhetett az épület homlokzati 

hőszigetelése, háromszáz négyzetméter terasz felület újraburkolása, szigetelése, álmennyezet építése, 

földszinti csoportszobákban és az épület teljes egészén, a régi, elavult nyílászárók lecserélése, új 

műanyag nyílászárókra. Az épület belsejében megtörtént a fűtési rendszer korszerűsítése, 

helyiségenként szabályozható hőmérsékletet biztosítva, illetve cserére kerültek a geotermikus energiát 

használó épület szivattyúi. Egy 18,1 kW teljesítményű napelem kiserőmű gondoskodik arról, hogy a 

megújuló energia használatával csökkenjen az épület káros anyag kibocsátása, illetve az épület 

fenntartásának költségei jelentősen csökkentek.  Intézményünk a tanévben EFOP pályázat keretében 

az iskolai intézményegység teljes rekonstrukcióját tervezi, ennek tervezési munkálatait, kivitelezési 

költségkalkulációját az első félévben elvégezzük. 

 A nyár folyamán új feladatellátási helyként került felvételre a Karral közösen használt „B” 

épület. A fölszinti részen két tanterem, szertár és tanári szoba használatba vétele történt meg, teljes 

felszereléssel és saját költségvetési forrásból az oktatási eszközök pótlásával, kiegészítésével. Itt került 

kialakításra természettudományos kabinetünk, ahol októberig wifi rendszert építünk ki, és a tanár IKT 

eszközöket beszerezzük.   

Az óvoda és iskola intézményegységében festési karbantartási munkálatokat végeztünk, ebben 

az évben külső szolgáltatót is igénybe kellett vennünk. Megkezdtük az óvodai játszóudvar felmérését, 

egy közel másfél millió forintos azonnali eszközfejlesztést, átgondolva az alapítványunkkal, illetve 

egy közel tízmillió forintos játszótér fejlesztést előirányozva pályázati támogatással.  

Három és fél millió forint értékben iskolabútor fejlesztést hajtottunk végre, így az egy-négy 

osztály teljes bútorzata lecserélődhetett, minden osztályunkban táblákat cseréltünk, illetve megkezdtük 

az IKT eszközök fejlesztését. Minden tantermünkben laptop, projektor, vagy interaktív felület áll 

rendelkezése, ezt az ellátottságunkat a nyár folyamán teljessé tudtuk tenni új beszerzéseinkkel.  

Sport létesítményeink fejlesztése… 

2015 őszén zárult a Decathlon „Sportból a legtöbbet!” pályázatának felújítási, illetve szakmai 

profilt megújító tartalmi megvalósítása. Az elnyert, közel ötmillió forint pályázati támogatással 

megújíthattuk a Gyakorlóóvoda tornatermét, amely aljzatjavítást, és kiegyenlítést követően sportpadló 

burkolatot kapott, illetve megtörtént a tornaterem világításának korszerűsítése a lámpatestek 

cseréjével. Az intézmény mozgásfejlesztő szobája szintén pályázat keretében felújításra került,  

http://www.gyakorloovi-suli.hu/
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sportpadló cserével, és hozzá kapcsolódó erőnléti kondicionáló szoba kialakításával. A beruházás 

keretében kialakításra került egy háromszáz négyzetméternyi egybefüggő terület, az első emeleti 

teraszok acélhíd szerkezetekkel való összenyitásával, amelyen három kisméretű műfüves 

labdarúgópálya került kialakításra. A pályázatban megvalósuló fejlesztés segíti az intézményben folyó 

óvodai és iskola sport- és egészségnevelés, prevenciós és korrekciós egészségnevelési modulok 

megvalósítását, kapcsolódva a mindennapos testneveléshez, illetve a gyakorlati képzéshez, egészen az 

óvodás korosztálytól a tizennégy éves korosztályon keresztül a főiskolai hallgatókig, szülőkig. A 

pályázat támogatásával az a szándék is teret nyert, hogy közösségépítő, közösségi színtérként 

működjön az intézmény, így a művészeti tevékenységek támogatása, a tükörfalas tornaterem 

segítségével, gyermek és szülői közösségek használják, használhatják az intézmény felújított tereit. A 

Gyakorlóintézmény a beruházással megfelelő feltételt tud biztosítani a főiskolai gyakorlati képzés 

nappali és szakvizsgás képzésben résztvevő hallgatóinak is, és nagy létszámú külső hospitálásoknak is 

helyet biztosít. A beruházáshoz kapcsolódó szakmai vonatkozások: az ovi-foci programelemek mellett 

az iskolai utánpótlás nevelést is erősítettük, erősítve azoknak a diákolimpikonjainknak a nevelését, 

optimális feltételek biztosításával, akik intézményünk neveltjei, tanulói.   

 Püspök atya önerő támogatásával meg kívánjuk pályázni a tanítási évben ovi-foci műfüves 

pályánkat, ami körülbelül ötmillió forint beruházási költség, amelyből kétmillió forintot a püspökség 

támogatásként biztosít számunkra. Ebben az évben sport portfóliónkat is bővíteni kívánjuk új 

tömegsport és versenysport lehetőségek biztosításával, így az alsó tagozaton megkezdjük kidolgozni a 

labdarúgás kerettantervének bevezetését, illetve a kosárlabda választhatóságot biztosítani tanulóink 

számára.  

2016-ban három új infrastrukturális fejlesztési irányt fogalmaztunk meg, és a nyár folyamán 

kivitelezésre is kerültek: közösségi tér, játszóház kialakítása, Egyházügyi Államtitkárság 

támogatásával. A pályázat és nyertes program keretében az óvodai  „C” lépcsőház földszint teljesen 

megújulhatott, a burkolat és bútorok tekintetében. Új intézményi telephelyként a főiskola campusán 

belül két szaktanterem kialakítása történt: természettudományos labor, illetve technika-művészetek 

tanterem, ahová a bútorzat és eszközbeszerzés összehangolt fejlesztéssel intézményi költségvetésben 

elkülönítve valósulhat meg. Ide kapcsolódó, hogy minden tantermünket 2015 tanévtől interaktív 

táblával, és laptoppal, projektorral szereltünk föl, illetve két év alatt, összességében hatmillió forintos 

költségvetési elkülönítéssel, teljes bútorzatcserét hajtottunk végre az intézményben. Ezeket a 

helyiségeket módszertani megbeszélőként, továbbképzésekhez is használjuk. Óvodai bútorzat 

cserénkre és a teljes épület infrastruktúra felújítására TOP pályázat keretében nyújtottunk be 

megvalósítási tanulmányt.  

 

http://www.gyakorloovi-suli.hu/
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Pályázati partnerrel, mintegy hétmillió forintos pályázati beruházást valósítottunk meg. A 

Belügyminisztérium pályázatához kapcsolódóan, fedett szabadtéri kondi parkot, és udvar rehabilitációt 

megvalósítva, dolgozóink rekreációját is segítve. Saját költségvetésből és Bóbita Alapítványunk 

támogatásával 2016 decemberig óvodai udvari játékparkunkat is fejlesztettük.  

 

IKT infrastruktúra fejlesztése… 

2016 – „Gyakorló Digitális Suli 2.0.” Program. A szakmai előkészítést követően a 2016/2017 

tanévet kezdve minden első és ötödikes osztályosunk tabletet kap. Az önálló tanulást segítő eszközök 

hozzáférése, az online tanulási tér kialakítása, tananyagfejlesztés kiemelt prioritást élvez az 

infokommunikációs kompetenciák tanulói és tanári   fejlesztése tekintetében. 2017 végéig az 

intézmény valamennyi tanulóját ellátjuk ilyen eszközzel, ennek elkülönített forrásaként az intézményi 

költségvetést terheljük elsődlegesen, de a kormányzati szándékkal összhangban kiírt pályázati 

konstrukciók „megfogásával” is ezt a szakmai területet kívánjuk elősegíteni. 2016 év végére minden 

óvodapedagógusunkat, minden tanárunkat, tanítónkat, technikai dolgozónkat IKT eszközzel láttunk el. 

Részben kapcsolódó programunk a matematikai logika készség-képességfejlesztés általános tantervi 

elemként való támogatásaként a LEGO bevezetése, amelyet pilot programban, kísérleti jellegben a 

tanévben bevezettünk az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben. A tanítási év célja, hogy 

saját innovációs programunkon belül a teljes dolgozói kört dajka nénitől a tanárig, lefedjük IKT 

eszközzel, tabletekkel, illetve az iskolai adminisztráció és belső kommunikáció terén is a digitális 

felületek irányába mozdítjuk el irányvonalainkat.  

 

Az intézmény által kiadott, támogatott könyvek, oktatófilmek, szakmai kiadványok a 

2016/2017 tanévben: 

 

Bíró Gyula (szerk.) Még Zöldebb Kalandok… -módszertani füzet az óvodai-iskolai környezeti 

neveléshez-, Digitális Kalamáris Kiadó, 2017. Szarvas  

Huszár Istvánné: „Vendég vagy a világban…” , /in.: Még Zöldebb Kalandok… -módszertani füzet az 

óvodai-iskolai környezeti neveléshez-, Digitális Kalamáris Kiadó, 2017. Szarvas  

Roszik Melinda: A korszerű környezetpedagógiai módszerek értékelési és alkalmazási nehézségei a 

hagyományos oktatási környezetben /in.: Még Zöldebb Kalandok… -módszertani füzet az óvodai-

iskolai környezeti neveléshez-, Digitális Kalamáris Kiadó, 2017. Szarvas  

Szalbotné Kovács Mária: tevékenységterv – A külső világ tevékeny megismerése in.: Még Zöldebb 

Kalandok… -módszertani füzet az óvodai-iskolai környezeti neveléshez-, Digitális Kalamáris Kiadó, 

2017. Szarvas  

Lipcsei Imre (szerk.) 270 éve született Tessedik Sámuel – Emlékülés, Vidékfejlesztési Minisztérium  

2012. december 19., Tessedik Sámuel Emlékbizottság - Digitális Kalamáris Kiadó, 2017 

Szakvizsgás képzés támogatására 4 -2 óvodai, 2 iskolai- tehetségműhely filmfelvétel készítése. 

Tudományos ülésen való előadó részétel tervezett alkalma: 4. /GFF PK, SZTE/ 

http://www.gyakorloovi-suli.hu/
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Országos, regionális jelentőségű, rendszeresen vállalt feladatok: 

 

A Regionális Gyermekkert Oktatóközpont szakmai újragenerálása az elmúlt évben megtörtént. 

Idei tanévben az általunk rendezett szakmai napon kapcsolódó tartalomként kerül beemelésre a 

fenntarthatóság pedagógiája programelem. 

2012-től folyamatosan szervezzük, regionális szakmai nap megszervezése, tudásmegosztó 

központként az egyházmegyei és Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megye egyházi és nem 

egyházi fenntartású óvodáinak, iskoláinak szervezett továbbképzés, ahol a plenáris előadások mellett, 

műhelymunkák mutatják be a legújabb módszertani trendeket, folyamattervezési gyakorlatot. Az 

országos előadók és a helyi főiskolai oktatók, szakvezetői kar adja a szakmai hátteret. Ennek 

támogatásaként belső továbbképzési rendszerünket is átalakítottuk, a belső hospitálási alkalmak 

megszervezésével támogatjuk a szakmai munkaközösségek közötti kooperációt, illetve a módszertani 

tudás megosztását, frissen tartását, a hatékonyabb átadási technikák kiművelését.  

Intézményünk rendszeresen szervez szakmai napokat, konferenciákat, amelyen a Szeged-

Csanádi Egyházmegye által fenntartott intézmények mellett fogadja a Békés megyei állami iskolákat, 

önkormányzati és egyházi, magán óvodákat. Hospitálási alkalmakat szervezünk évi két, munkatervben 

rögzítettidőpontban, illetve a nevelőtestületek előzetes bejelentkezése alapján, évente több 

alkalommal, határon innen és határon túlról érkező szakmai közösségeknek.  

 

Az intézmény által elnyert, és birtokolt szakmai címek, elismerések: 

 

„Örökös Zöld Óvoda” cím 2015., 2016-tól a Földművelésügyi Minisztérium Zöldóvodai 

Bázisintézménye. – A fenntarthatóságra nevelés, az óvodás korú gyermekek környezettudatos 

szemléletének, gondolkodásának megalapozása, alakítása, pedagógusok, gyermekek, szülők és helyi 

közösségek környezettudatosságnak formálása, a környezet és természetvédelem fontosságának 

hangsúlyozása, módszertani központként való működése, a környezeti nevelés terén, mint elméleti és 

gyakorlati megvalósító és horizontális tudásmegosztó hely. A címet odaítélte az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium. 

 Ökoiskola cím 2016:  a fenntarthatóságra nevelés az iskoláskorú gyermekek 

környezettudatos szemléletének, gondolkodásának megalapozásával, módszertani központként képes 

és kész az intézmény horizontális tudás megosztására. A címet odaítélte az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium. 

Tehetségpont: A Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda regisztrált tehetségpontként 

kiemelt fejlesztési prioritásként tekint a tehetséggondozásra, annak támogatására, illetve kutatására. 

Jelenleg kilenc tehetségműhelyben folyik tehetséggondozó munka öttől tizennégy éves korig. 
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E-bug Mintaiskola –óvoda-iskola-: Társadalmi partnerként szakmai támogató és megvalósító 

hely, egészségnevelés terén. 

Minősített referenciaintézmény cím: Minősítési folyamat lezárásaként 2015. augusztusában 

nyerte el a Gyakorlóintézmény a helyszíni minősítő bizottság ülését követően a megtisztelő címet, 

amely elismerés és feladat egyben. Az intézmény bemutatta minősített referencia területeit, jó 

gyakorlatainak adaptációs csomagját, és mintaértékű szervezetfejlesztő munkáját. Az intézmény a 

minősítés elnyerésével igazolta, hogy a jövőben szolgáltatóként segíteni tudja a köznevelés 

rendszerének megújulását, modernizációját. Az akkreditáció értelmében nem csak a főiskolai 

hallgatókat, de pedagógus közösségeket, szakmai csoportokat is fogad, szakmai bemutatókra, 

hospitálásokra, horizontális tudásmegosztást célzó műhelyfoglalkozásokra. A nemzet nevelés ügye 

mellett szakmai szolgáltatókként a Szeged – Csanádi Egyház megye és a Békés Megyei Köznevelési 

Intézmények számára kínál továbbképzési lehetőségeket, szakmai munkát támogató alkalmakat, 

szolgáltatásokat.  

 „Kincses Kultúróvoda 2017” cím megpályázása. 
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Az intézmény működő, aktív szakmai kapcsolatai… 

 

Az intézmény kiemelt partnerkapcsolatot ápol a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karával, 

kapcsolódó szakfeladatként ellátja a gyakorlati képzést, a nappali tagozat óvodapedagógus és tanító 

szakán, illetve szakvizsgás képzések bemutató foglakozásait, óráit. Közreműködik az Országos 

Tanítási/tervezett foglalkozási/ Verseny megszervezésében, és lebonyolításában. Megszervezi és 

lebonyolítja „A legkiválóbb óvodapedagógus jelölt” cím elnyeréséért folytatott versenyt, illetve 

adományozza a „Legkiválóbb tanító jelölt” címet, közreműködik a Kar által szervezett, koordinált 

kutatásokban, hallgatói tehetséggondozásban. Közreműködik az országos Rózsa Borka díj –

legkiválóbb óvodapedagógus jelölt országos díj- elnyeréséért folytatott szakmai versengésben, 

szakvezetői karával.  

Intézményünk közel ötven együttműködési megállapodással, partneri együttműködéssel bír, az 

elmúlt 2011-2016 év mérlegeként.   

Kiemelt Együttműködéseink: Belügyminisztérium Bűnmegelőzési Hivatala, Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium, Szent István Egyetem Szarvasi Arborétuma, Körös-Maros Nemzeti Park, 

Halászati Kutatóintézet, KOKOSZ, ONME, Óvodapedagógusok Országos Egyesülete, Debreceni 

Egyetem, Veszprémi Egyetem, Szegedi Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Gyakorlóiskolák 

Országos Szövetsége, Országos Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete, Chován Kálmán Művészeti 

Alapiskola, Cervinus Teátrum, Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, Losonczi Óvóképző, Országos 

Freinet Egyesület, Magyar Pedagógiai Társaság, Nyíregyházi Egyetem, EETE, Tessedik Sámuel 

Múzeum és Szárazmalom, Szarvasi Rendőrkapitányság, Szarvasi Város Baráti Köre, Szarvasi 

Városszépítő Egyesület, Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet 

 Médiapartnereink: Körös Televízió, Szarvasi Kábeltelevízió, Szarvasi Hét, Szarvas és Vidéke, 

Newjsag, Óvodai Nevelés, A Kisgyermek folyóirat, Toronyiránt magazin. 

Szakmai szolgáltató partnereink: Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai 

Intézete, OH Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ 

Partnerkapcsolatainkban törekszünk a regionális szerep mellett az országos szakmai 

szervezetekben való részvételre, munkatársainkon, intézményvezetésen keresztül részt veszünk 

szakmai műhelyek munkájában, egyetemi kutatóintézetek társadalomtudományi kutatásaiban. A 

köznevelés modernizációjának zászlóhajósaként óvodapedagógiai, kisiskolás kor pedagógiájának 

témájában együttműködünk szakmai szolgáltatóként, szakmai támogatóként. Évi több száz fős 

látogatást bonyolít intézményünk, elsősorban olyan szakmai közösségek számára, akik módszertani 

repertoárjukat frissíteni kívánják, illetve szakmai napjaink alkalmával az óvodapedagógia, a 

neveléstudomány aktuális kérdéseit fókuszba helyezve kívánnak „feltöltődni”.  
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Horizontális tudásmegosztó központként átadásra kínált „jó gyakorlat” portfólió elemeink: 

 

„Fenntarthatóság Pedagógiája” –külső világ tevékeny megismerése 

 

2008 óta kedvelt programjaink sorába tartoznak a Zöld Túrák, amelyet az utóbbi években 

túramozgalommá alakítottunk. A zöld túrákat minden tanévben a gyermekek életkori összetétele 

alapján csoportonként tervezzük meg, figyelembe véve a gyermekek fejlődési tempóját. A helyi 

hagyományok megismerésére kiváló lehetőségünk a „Tanya-napok” szervezése (állattartás, 

földművelés, kézműves tevékenysége – kosárfonás, csuhéj, szalma stb.) A néptánc hagyományok 

megismerésére a nagycsoportosoknak heti egy alkalommal táncházas programot szervezünk.  

1994 óta szervezünk az óvodánkban járó gyermekeknek Erdei tábort. A tábor helyszíne a 

város külterületén elhelyezkedő, gyermekek táboroztatására kialakított védett zárt környezet. A 

táboroztatás ideje alatt a gyermekek napirendjét úgy tudjuk kialakítani, hogy egész nap (az étkezések 

és pihenések időszakában is) szabad levegőn tartózkodhatnak a kicsik. Az Erdei Óvoda programjainak 

tartalma illeszkedik az adott életkorhoz és az adott évszakhoz.  

Az óvodás korú gyermekek napirendjének fő szervezési elve a folyamatos játék biztosítása. Az 

összefüggő játékidőbe integrálódnak a különböző fejlesztő tevékenységek. Az óvodánk feltételei 

adottak a folyamatos tízóraizáshoz, a több helyszínű tevékenységszervezéshez. Az őszi és a tavaszi 

hónapokban a csoportszobáink előtt lévő, árnyékolható terasz lehetővé teszi, hogy a gyerekek minél 

többet tartózkodjanak a szabad levegőn (játék, étkezés, mozgás). Egészségük megőrzése érdekében 

2002 óta só-szobát üzemeltetünk. Kiemelten tervezzük és gyakoroltatjuk a gyermekekkel azokat a 

magatartási- és cselekvési szokásokat, amelyek segítik a környezettudatos életmód kialakítását 

(táplálkozási szokások, hulladékkezelés, környezetünk rendje, óvása, vízhasználat, növényápolás, 

állatgondozást stb.) fejlettségüknek, egyéni sajátosságuknak megfelelően. 

 Évente két alkalommal fenntarthatóság pedagógiájához kapcsolódó szakmai nap rendezése, 

zöld óvodák és érdeklődő intézmények részére. Horizontális tudásmegosztás keretében látogatói napok 

szervezése, műhelymunkák tartása.  

 Programfelelős: Huszár Istvánné igazgatóhelyettes, főiskolai mesteroktató. 

 

Projektpedagógia a gyakorlatban – „Szabad szárnyalás csodája” intézményi jó gyakorlat csomag 

Freinet szellemiségű csoportunkban a természetes nevelés pedagógiáját mutatjuk be 

szakvezetői irányítással, amelynek célja, hogy valóságos élethelyzetekhez, problémákhoz igazodó 

témaválasztással, tanulásszervezési módokkal segítse az eltérő szükségletű gyermekek egyéni 

érdeklődését, az egyéni ütem, az önállóság, és öntevékenység lehetőségét, az egész életen át tartó 

tanulás kialakítását segítő kompetenciák megszerzését. Jó gyakorlatunkban célunk a játék, a tanulás, és  
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a munka jellegű tevékenységek integrálása élethelyzetekbe, ahol a gyermek cselekvő részese már a 

tervezés és döntéshozatal folyamatának is. Szakvezető óvodapedagógusaink bemutatják a 

projekttervezés óvodai gyakorlatát, bemutatják a gyermekek alap és kulcskompetenciáinak alakulását, 

a pedagógiai környezet és a szülők kommunikációját, bemutatva az óvoda és család együttnevelésének 

erősítő jellegét, szerepét. Bemutatásra kerülnek az életkönyvek, kiállítási anyagok, projekt portfóliók. 

Betekintést enged intézményünk a „Szabad szárnyalás csodája” programjába. Horizontális 

tudásmegosztás részeként sajátos tervezési mintát ismertetünk meg, illetve az egyéni fejlesztés egyedi 

írásos formáját ismertetjük meg a pedagógusokkal. Kiknek ajánljuk? Homogén, vegyes életkorú 

óvodai csoportok, innovatív nevelőtestületeknek, integrált nevelést alkalmazó intézmények 

bármelyikének, gyermekprogramot szervező intézményeknek, civil szervezeteknek és 

gyermekprogram szervező szervezeteknek.  

Minősített program. – programgazda: Faggyas Jánosné szakvezető óvodapedagógus, 

mesterpedagógus, Fabóné Nagy Andrea szakvezető óvodapedagógus.  
 

 

Interaktív mesefeldolgozás a gyakorlatban – „Játsszunk mesét!”  intézményi jó gyakorlat csomag 

 

Általunk kidolgozott komplex, interaktív bábjátékkal dramatizálással történő 

mesefeldolgozások. A jó gyakorlat különlegessége és legfontosabb eleme az interaktivitás. Gyermekek 

és szülők bevonása a mese előkészítésébe, és a tevékenységek két-három hetes folyamatába. 

Projektpedagógia, pedagógiai bábjáték, dramatizálás módszereinek és eszközeinek alkalmazása. 

Célunk, hogy ötletet adjunk az óvodapedagógusoknak több hetes meseciklusok, művészeti témájú 

projektek komplex és változatos megoldásaihoz. Tevékenység centrikusság és kommunikáció 

központúság játékba ágyazva, az óvoda-iskola átmenet tartalmilag újszerű megközelítése. Ajánljuk 

homogén és heterogén összetételű gyermekcsoportoknak, azoknak a nevelőknek, akik érdeklődnek a 

kommunikáció anyanyelv és szociális kompetenciák fejlesztése iránt. A bemutatott program komplex 

művészeti megközelítést tesz lehetővé a gyermekek fejlettségi szintjéhez és érdeklődéséhez igazítva. 

Intézményünk bemutatja a program dokumentációját, után követését, a várható eredmények nyomon 

követését, gyakorlati megvalósulását bemutató foglalkozások, elemző műhelyfoglalkozások 

alkalmával. 

Minősített program. – programgazda: Gyekiczki István Győzőné szakvezető óvodapedagógus, főiskolai 

mesteroktató. 

 

 

Tehetséggondozás óvodai gyakorlata – műhelyfoglalkozások 

 

Intézményünk betekintést enged a tehetséggondozás óvodai gyakorlatába, az intézményben 

működő kilenc óvodai tehetségműhely működésének bemutatásával, komplex készség-

képességfejlesztés különböző területeken: „Kisfürkész” – természetismereti tehetségműhely  
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óvodásoknak, vezetője: szakvezető óvodapedagógus. „Lila fecskék” – téri-vizuális tehetségműhely, 

vezetője: szakvezető óvodapedagógus. „Tükörcserepek” – önismeret, társismeret, vezetője: szakvezető 

óvodapedagógus. „Izgő-mozgó” gyermektorna , vezetője: szakvezető óvodapedagógus. „Hangerdő” 

zenei műhely, vezetője: szakvezető óvodapedagógus. 

„Szóforgató I-II.”, „Matematikai logika”, „Fürkész-környezetismeret” – vezetőik: szakvezető tanítók, 

tanítók, tanárok.  

A tehetségműhelyek látogatását követően szakvezetői irányítással a pedagógiai folyamat 

tervezésének, illetve a látott foglalkozásnak, a tehetséggondozás elméletének és gyakorlatának 

szintetizálása történik, egyéni beszélgetéssel, elemzéssel.  

Intézményünk a hospitáló csoportok kérésének megfelelően biztosítja minden óvodai tevékenységünk 

látogatásánál főiskolai oktató bevonását, ami a mélyebb – elméleti – háttér megvilágítását segíti.  

 

 

Óvoda-iskola átmenet támogatása – műhelyfoglalkozások, bemutató órák/foglalkozások 

 

Gyakorló iskolai tanítási órák, tehetségműhelyek, egyéni fejlesztőfoglalkozások látogatása, 

pedagógiai dokumentáció bemutatása, elemző megbeszélése vezetőtanárokkal, szakvezető 

óvodapedagógusokkal, szaktanácsadó moderálásával. Ennek keretében olyan érzékeny kérdések 

gyakorlati megvilágítása történik, mint az óvoda-iskola átmenet pillanatában tapasztalható törés, ennek 

a váltásnak a zökkenőmentessé tétele, program portfóliók bemutatásán keresztül, illetve konkrét 

tanórai keretekben a differenciálás pedagógiai gyakorlatát szemléltetjük.  

 

Az intézmény, mint a felső oktatást támogató tanuló szakmai közösség és mint tudásmegosztó 

szervezet: 

 Tanuló- és tanulásközpontú jövőképünk fejlesztése 

 Rendszerben gondolkodás – szakmai kooperációkülönböző szakmai szervezetekkel, intézményi 

szinteken belül 

 Hálózatépítés – partnerkapcsolatok erősödése – nyitás országos hálózatok, szakmai 

szervezetekirányába a felsőoktatási és köznevelési feladatokat figyelembe véve  

 Pro aktivitás – kezdeményezőkészség – ön- és továbbképzésben való részvétel támogatása 

 Tudásmenedzsment 

 Szakmai önállóság támogatása  

 Reflektivitás – vitakészség 

 Kezdeményezőkészség, innovációs potenciál – intézményi programfejlesztések beválás 

vizsgálata 

 Hibáink, mint tanulási forrás… 

 Flexibilitás – szervezeti változások lekövetése 

 Belső kommunikáció javulása – sikeres külső kommunikációnk után a belső kommunikáció 

hatékonyságának növelése, IKT alapokra helyezése a személyesség megtartásával 

 Javítandó: Munka és magánélet egyensúlyának fenntartása! 
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Létszám, személyi feltételek 

Tanulóink, gyermekeink létszáma 

Óvodai intézményegység Iskolai intézményegység 

 

Búzavirág csoport  24 fő 1. osztály  26 fő 

Alma csoport  22 fő 2. osztály 29 fő 

Cseresznye csoport  20 fő 3. osztály  30 fő 

Szamóca csoport  26 fő 4. osztály  29 fő 

Panda csoport  25 fő  5. osztály 32 fő 

   6. osztály 21 fő 

   7. osztály 18 fő 

   8. osztály 26 fő 

Összesen:  117 fő 211 fő 
 

Bejáró tanulók/gyermekek száma 

 

Óvodai intézményegység 17  gyermek (Alma cs.:1 fő, Búzavirág cs.:6 fő, Cseresznye cs.:2 fő, Panda 

cs.: 5 fő, Szamóca cs.: 3 fő 

Iskolai intézményegység 27 gyermek (1.o.: 8 fő, 2.o.: 2 fő, 3.o.:2 fő, 4.o.:6 fő, 5.o.:4 fő.6. o.: 2 fő, 7. 

o.: 2 fő, 8. o: 1 fő) 

Összesen   44 

 

 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók/gyermekek száma 

 

Óvodai intézményegység Iskolai intézményegység 

 

Búzavirág csoport  0 fő 1. osztály  0 fő 

Alma csoport  3 fő 2. osztály 1 fő 

Cseresznye csoport  0 fő 3. osztály  1 fő 

Szamóca csoport  0 fő 4. osztály  1 fő 

Panda csoport  0 fő  5. osztály 0 fő 

   6. osztály 0 fő 

   7. osztály 1 fő 

   8. osztály 3 fő 

Összesen:  3 fő  8  fő 
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Hátrányos helyzetű tanulók/gyermekek száma 

Óvodai intézményegység Iskolai intézményegység 

 

Búzavirág csoport  0 fő 1.osztály 0 fő 

Alma csoport 0 fő 2. osztály 1 fő 

Cseresznye csoport 1 fő 3. osztály  0 fő 

Szamóca csoport 1 fő 4. osztály 1 fő 

Panda csoport 0 fő 5. osztály 1 fő 

  6. osztály 2 fő 

  7. osztály 0 fő 

  8.osztály  0 fő  

Összesen:  2 fő     5 fő 

 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók/gyermekek száma 

 

Óvodai intézményegység Iskolai intézményegység 

 

Búzavirág csoport 0 fő     1.osztály 0 fő 

Alma csoport 0 fő     2. osztály 0 fő 

Cseresznye csoport 0 fő     3. osztály 0 fő 

Szamóca csoport 0 fő     4. osztály 1 fő 

Panda csoport 0 fő 5. osztály 0 fő 

  6. osztály 0 fő 

  7. osztály 0 fő 

  8. osztály 0 fő  

Összesen: 0 fő       1 fő 

 

 

 

 Az intézményben működő délutáni csoportjaink: minden évfolyamon biztosított egész 

napos bent tartózkodás, napközis, tanulószobai foglalkozásokkal. Felső tagozaton 

összevontan szervezzük 5. és 6-7-8. osztályosok részére. 
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Dolgozók létszáma, humánerőforrás alakulása 

Összes dolgozói létszám:  45,5 fő ebből pedagógus: 34 fő, ebből óraadó tanár 6 fő 

Távol van: 3 fő (ebből 2 fő gyes, 1 fő tartósan távollévő) 

 

Pedagógus létszámaink:    

Óvodai intézményegység:  12 fő  (ebből 1 fő tartósan távollévő) 

Iskolai intézményegység:  16 fő (ebből 2 fő gyes) 

Óraadó tanár:  6 fő  

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak (dajka/pedagógiai asszisztens): 

Óvodai intézményegység: 5+1 fő  

Iskolai intézményegység: 2 fő takarító (ebből 1 fő rehab. foglalkoztatás 6 órában, 1 fő 

főállásban) 

Adminisztrátor munkatárs (óvoda, iskola):  2,5 fő (ebből 0,5 fő rehab.foglalkoztatás) 

Karbantartó:   1 fő 

Üres álláshely:           0,5 fő  

 

 A fenntartó döntése értelmében államtitkári jóváhagyással, 2016. augusztus 1 naptól 

2021. augusztus 1 napig újabb ötéves intézményvezetői megbízást kapott Bíró Gyula 

igazgató. Huszár Istvánné igazgatóhelyettes asszony bár 2016. július 31 nappal nyugdíjba 

vonult, az intézményben fennálló rendkívüli helyzet miatt vállalta, hogy további egy tanévben 

ellátja igazgatóhelyettesi, gyakorlatvezetői feladatait. Áldozatvállalása példaértékű. Az tanév 

indításához kapcsolódó létszámmozgások: Rétes Petra gyakornok óvodapedagógus távozott 

óvodai intézményegységünkből, Rohony-Szedljak Mária óvodapedagógusunk gyesről történő 

visszatérése okán. Tartósan távol van betegsége miatt Podani Mihályné szakvezető 

óvodapedagógus, munkaközösség vezető. A munkavállaló munkaközösség vezetői 

megbízását 2017. januárjáig nem áll szándékában visszavonni az intézményvezetésnek, bízva 

kollégánk felépülésében és visszatérésében a feladatkörbe. A tartós helyettesítés idejére 

Kondacs Tímea kolléganő került felvételre. Oncsik Mihályné dajka munka alkalmatlanság 

miatt közös megegyezéssel távozott az intézményből, helyére új munkatárs kerül felvételre, az 

álláshelyet meghirdettük. Fózer Mihályné takarító munkatárs a korábbi négy óra helyett hat 

órában kerül foglalkoztatásra.  
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A gyakorló iskolai intézményegységbe négy fő került felvételre: Szironyné Zsabka Edit, aki a 

Fő téri Általános Iskolából érkezett, mint technika-biológia szakos tanár. Fábián Judit tanító, 

aki Nyíregyházáról érkezett, helyettesítő állásban lát el tanítói feladatokat első osztályban. 

Urbancsek Nikola tanító, volt hallgatónk, aki helyettesítő állásban, mint korábbi „legkiválóbb 

tanító jelölt” címmel büszkélkedhet. Stafira-Lovas Ilona tanár, aki ezt a tanévet már teljes 

állásban kezdi meg intézményünkben, a szakképző iskolából érkezve, a korábbi félállást teljes 

állásban látja el magyar nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanárként.  

 Továbbtanul az intézményből három fő munkavállaló, Komlósné Szirom Anita tanító, 

aki ettől az évtől megbízott szakvezetői feladatokat is ellát, végzős szakvizsgás hallgatóként 

fejlesztőpedagógus szakirányon, továbbtanulásához ötven százalék támogatást nyújt a GFF 

PK. Blaskó Péterné szakvizsgás képzésben folytat tanulmányokat, tehetséggondozó 

pedagógus szakirányon, továbbtanulásához ötven százalék támogatási összeggel 

hozzájárulunk. Stafira-Lovas Ilona végző szakvizsgás hallgatóként a Szegedi Tudomány 

Egyetemen folytat tanulmányokat, mentálhigiéné szakirányon.  

 Ebben az évben egész óvodai-iskolai lefedettséggel GINOP pályázat keretén belül IKT 

továbbképzést szervezünk, illetve az OH POK szolgáltatását igénybe véve veszünk részt 

továbbképzéseken. A SZEGEPI képzésein tantestületi szinten képviseltetjük magunkat, illetve 

képző tanácsadó feladatellátással is bekapcsolódunk munkájukba.  

 

Minősítések 2017 évben: 

Név Munkakör Célfokozat 

Szironyné Zsapka Edit Tanár Pedagógus II. 

Aszódi Márta Tanító Pedagógus II. 

Koppányiné Langó 

Zsuzsanna 

Tanító, vezető tanár, igazgatóhelyettes Pedagógus II. 

Hárskúti Evelin óvodapedagógus Pedagógus I. 

Fábián Judit Tanító Pedagógus I. 

Tolnai Tímea Tanár Pedagógus II. 

 

Tanfelügyeleti látogatás 2017 évben: 

Név Munkakör  

Bíró Gyula Zoltán igazgató, tanár intézményvezetői 
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Továbbképzési mutatók 2012-től –óvodai –iskolai intézményegység-: 

Köznevelési feladatok ellátása, igazgatás, tanfelügyeleti ellenőrzés, szaktanácsadás:  18 fő 

Módszertani megújulást segítő:  19 fő 

Tehetséggondozás:  19 fő 

Hálózati együttműködés, tudásmegosztás: 3 fő 

Általános pedagógia, óvodapedagógia:  6 fő 

IKT eszközök alkalmazása:  10 fő 

Személyiségfejlesztés:  9 fő 

Mentorálas tevékenységéhez kapcsolódó: 3 fő 

 

Intézmény humánerőforrás mutatói 

Humánerőforrás alakulása 2012-től 

tanév 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Gyakorlóiskolai 

intézményegység: 

7 fő 9 fő 10 fő 11,5 fő +3 fő 

óraadó 

14,5 fő (ebből 2 

fő gyes)+5 fő 

óraadó 

16,5 fő (ebből 2 

fő gyes) + 6 fő 

óraadó 

Gyakorlóóvodai 

intézményegység: 

14 fő 11 fő 12 fő (ebből 1 fő 

gyes) 

12 fő (ebből 1 fő 

gyes) 

12 fő (ebből 1 fő 

gyes) 

12 fő (ebből 1 fő 

tartósan 

távollévő) 

Technikai 

állomány:  

7,5 fő 7,5 fő 9 fő (ebből 1 fő 

gyes) 

8 fő + 1 fő 

kozfogl.+2 fő 

rahab. 

10 fő.+2 fő 

rehab. 

10 fő+2 főrehab. 

 

Szakvizsgázott pedagógusok: 

Gyakorlóóvodai intézményegység: 10 fő – 83% 

Gyakorlóiskolai intézményegység: 7 fő – 50% 

 

Szakvezetői/vezetőtanári feladatot ellátó pedagógusok:  

Gyakorlóóvodai intézményegység: 9 fő – 81% 

Gyakorlóiskolai intézményegység: 7 fő – 50% 

 

Minősített pedagógusok: 

Gyakorlóóvodai intézményegység: 6 fő 

Gyakorlóiskolai intézményegység: 3 fő 

 

Alapfokozatú/főiskolai végzettségű pedagógusok: 

Gyakorlóóvodai intézményegység: 10 fő 

Gyakorlóiskolai intézményegység: 9 fő 

 

Mesterfokozatú/egyetem végzettségű pedagógusok: 

Gyakorlóóvodai intézményegység: 1 fő 

Gyakorlóiskolai intézményegység: 5 fő 
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Intézményben dolgozó tanfelügyelő/szakértő, szaktanácsadó munkatársak:  

Gyakorlóóvodai intézményegység: 2 fő tanfelügyelő 

Gyakorlóiskolai intézményegység: 1 fő szaktanácsadó 

 

Továbbtanulók az intézményben:  

Szakvizsgás képzésben –első vagy újabb-: 3 fő 

Újabb BA, MA oklevél: 1 fő 
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Munkatársaink a 2016/2017 tanévben… 

 Név Végzettség Szakja Folyamatban Végzettségi 

szint, besorolás 

PEDAGÓGUSAINK  

1 Bíró Gyula  
www.birogyula.hu  
igazgató, főiskolai 

mestertanár, 

szaktanácsadó  

óvodapedagógus, tanító, 

tanár, szakvizsga  

Ember és társadalom műv. ter., 

Szakértői ped. szakvizsga, 
Közoktatás vezetői ped. 

szakvizsga, Etika- ember- és 

társadalomismeret középiskolai 
tanár, bölcsész  

 főiskola, egyetem 

P/II. 

2 Blaskó Péterné  
tanító 

tanító  magyar nyelv és irodalom 

műveltségi terület, német 

nemzetiségi tanító szak  

 főiskola 

P/I. 

3 Demjénné Jónás 
Klára Éva szakvezető 

óvodapedagógus  

óvodapedagógus, 
szakvizsga  

család- és gyermekvédelem szak 
és szakvizsga  

 főiskola 
P/II. 

4 Fábián Judit 

tanító 

tanító magyar nyelv- és irodalom 

műveltségi terület 

 főiskola 

Gyakornok 

5 Fabóné Nagy Andrea 

Katalin szakvezető 

óvodapedagógus  

óvodapedagógus, 

szakvizsga  

disputa szak, Freinet- pedagógus, 

kommunikációs technikák, 

konfliktuskezelés a disputa 
módszerével szakvizsga  

 főiskola 

P/II. 

6 Faggyas Jánosné 
szakvezető 

óvodapedagógus, 
köznevelési szakértő  

óvodapedagógus, 

szakvizsga, 

környezetpedagógus, 
gyakorlatvezetői  

óvodai szakértő szakvizsga, 

Freinet- pedagógus  

 főiskola 

Mesterpedagógus 

7 Grunerné Harmati 
Mária munkaközösség 

vezető, vezetőtanár  

tanító, szoftverüzemeltető, 

oktatási informatikus 

szakvizsga  

orosz szakkollégium,  

minőségbiztosítás és 

folyamatmenedzsment szakvizsga, 
mentor tanár szakvizsga  

 főiskola 

P/II. 

8 Gulyásné Dékán 

Klára tanár 

általános és középiskolai 

tanár 

testnevelés, földrajz, német szakos 

középiskolai tanár 

 főiskola, egyetem 

P/I. 

9 Gyekiczki Istvánné 
szakvezető 
óvodapedagógus, 

főiskolai mesteroktató 

óvodapedagógus, katolikus 

hitoktató, szakvizsga 
kisgyermek és 

csecsemőgondozó  

óvodai szakértő szakvizsga   főiskola 

P/II. 

10 Hárskuti Evelin 

óvodapedagógus 

óvodapedagógus   főiskola 

Gyakornok 

11 Huszár Istvánné 
igazgatóhelyettes, 

vezetőtanár, főiskolai 

mesteroktató, 
köznevelési szakértő 

óvodapedagógus, ált. isk. 
tanár, szakvizsga  

magyar-ének szakos tanár, tanügy-
igazgatási szakértő szakvizsga  

 főiskola 
Mesterpedagógus 

12 Juró Mária Erzsébet 
vezetőtanár  

tanító, szakvizsga, 

médiatechnológus  

orosz szakkollégium, differenciáló 

szakpedagógus szakvizsga  

 főiskola 

P/II. 

13 Komlósné Szirom 
Anita tanító, mb. 

vezetőtanár 

tanító  ének-zene műveltségterület  Fejlesztőpedag
ógus 

szakvizsga 

főiskola 
P/I. 

14 Kondacs Tímea 

óvodapedagógus 

óvodapedagógus -  főiskola 

Gyakornok 

15 Koppányiné Langó 

Zsuzsanna 
igazgatóhelyettes, 

vezetőtanár  

tanító, szakvizsga  differenciáló szakpedagógus 

szakvizsga  

 főiskola 

P/I. 

16 Krátky Anita tanár általános iskolai tanár  magyar nyelv és irodalom - 

történelem szakos tanár  

 főiskola 

P/I. 

17 Litauszkiné Erki 

Katalin tanár, 

munkaközösség vezető  

általános iskolai tanár matematika-kémia szakos tanár  főiskola 
P/I. 

18 Mihály Zoltán 

Csabáné szakvezető 
óvodapedagógus  

óvodapedagógus, 

etnográfus, szakvizsga, 
népi játszóház és 

kismesterségek oktatója  

etnográfus, ONME szakvizsga   főiskola, egyetem 

P/II. 

19 Molnárné Czékus 
Anikó tanító 

óvodapedagógus, tanító  vizuális kultúra műv. terület   főiskola 

P/I 
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Palyafári Fruzsina 

szakvezető 

óvodapedagógus 

 

 

 

óvodapedagógus, 
szakvizsga 

 

 

 

Fejlesztőpedagógus szakvizsga 

  

 

 

főiskola 
Gyakornok 

21 Podani Mihályné 
munkaközösség vezető, 
szakvezető 

óvodapedagógus  

óvodapedagógus, 

pedagógia szakos tanár, 
szakvizsga  

pedagógiai szak, kommunikációs 

technikák, konfliktuskezelés a 
disputa módszerével szakvizsga  

 főiskola 

P/II. 

22 Rohony-Szedljak 

Mária  

szakvezető 
óvodapedagógus 

óvodapedagógus, 

kisgyermek és 

csecsemőgondozó,  
családi napközi vezető  

Tehetséggondozó pedagógus 

szakvizsga 

 főiskola 

P/I. 

23 Roszik Melinda 

Erzsébet  
tanító, 

vezetőtanár 

óvodapedagógus, tanító, 

szakvizsga  

angol műveltségi terület, ember és 

társadalomismeret műveltségi 

terület, Projekt rendszerű 

környezeti nevelés szakvizsga 

 főiskola 

P/I. 

24 Stafira-Lovas Ilona 

tanár 

középiskolai tanár magyar nyelv és irodalom szakos, 

vallástan tanár szakos középiskolai 
tanár 

Mentálhigiéné 

szakvizsga 

egyetem 

P/I. 

25 Szalbotné Kovács 
Mária szakvezető 

óvodapedagógus  

óvodapedagógus, 

szakvizsga  

fejlesztő pedagógus szakvizsga   főiskola 

P/II. 

26 Szironyné Zsabka 

Edit 

tanár 

általános iskolai tanár biológia-technika szakos általános 

iskolai tanár 

 főiskola 

P/I. 

27 Tolnai Tímea tanár általános iskolai tanár földrajz – angol szakos általános 
iskolai tanár 

 főiskola 
P/I. 

28 Urbancsek Nikola 

tanító 

tanító matematika műveltségi terület  főiskola 

Gyakornok 

 

ÓRAADÓ TANÁRAINK 

29 Bakulya Anna tanár általános és középiskolai 

tanár 

rajz-vizuális kultúra szakos 

általános iskolai, matematika 

szakos középiskolai tanár, 
filozófia szakos bölcsész 

 főiskola, egyetem 

30 Ganecz Mihály tanár általános iskolai tanár fizika-technika szakos általános 

iskolai tanár 

 főiskola 

31 Lestyán Erzsébet 

főiskolai tanársegéd, 
tanító 

tanító, pedagógia szakos 

előadó 

tanító, pedagógia PhD. fokozat 

szerzés 

főiskola, egyetem 

32 Seidl Ambrus tanár középiskolai tanár  matematika-fizika-ábrázoló 

geometria szakos középiskolai 

tanár  

 egyetem 

33 Stafira Árpád 

tanár 
középiskolai tanár történelem szakos bölcsész, 

középiskolai  tanár 
 egyetem 

34 Szabóné Balogh 

Ágota főiskolai 

tanársegéd, tanár 

középiskolai tanár informatika szakos középiskolai 

tanár 

PhD. fokozat 

szerzés 

egyetem 
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PEDAGÓGIAI MUNKÁNKAT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKATÁRSAINK 

35 Baloghné Domokos 

Anikó  

dajka  érettségi   

36 Dávid Ernő  karbantartó  asztalos szakmunkás  

37 Frózer Mihályné takarító  

38 Győriné Rónyai 

Andrea 

dajka   

39 Horváth Aranka pedagógiai asszisztens érettségi 

40 Maczik András 

Miklósné 

takarító  

41 Maczik Nikolett dajka  

42 Májai Katalin dajka  asztalos szakmunkás 

43 Radics Zoltánné  dajka   

 

 

ADMINISZTRÁCIÓS MUNKATÁRSAK,  

titkárságvezető - óvoda és iskolatitkár, asszisztens 

44 Botos Veronika 

óvodatitkár 
 érettségi   

45 Galát Jánosné 

adminisztrációs 
munkatárs 

    

46 Jelen Szilvia 
titkárságvezető 

iskolatitkár 

tanító, szakvizsga  testnevelés műv. ter., 

gyógytestnevelő szakvizsga 

 főiskola 

P/I. 
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Kötelező óra, túlmunka az intézményben: 
Intézményi ügyeletet óvodánk és iskolánk 6 óra 30 perctől 17 óra 30 percig szervez. 

 
Pedagógus Kötelező óra/gyermekekkel töltött tev./egyéb feladatok 

Demjénné Jónás Klára 30 óra/ 1 óra Mozgás tehetségműhely / gyermek és ifjúságvédelmi 

felelős, gyakorlati képzés vezetése 

Podani Mihályné 30 óra/ 2 óra „Kisfürkész” tehetségműhely / gyakorlati képzés 

vezetése/óvodai munkaközösség vezető 

Gyekiczki István Győzőné 30 óra/ 2 óra óvodai hittan – óvoda - /, gyakorlati képzés vezetése 

Hárskuti Evelin 30 óra/2 óra „Kisfürkész” tehetségműhely 

Mihály Zoltánné 30 óra/ 2 óra Vizuális tehetségműhely vezetése /gyakorlati képzés 

vezetése 

Rohony-Szedljak Mária jelenleg gyesen 

Kondacs Tímea 30 óra/ 2 óra angol nyelvhez szoktatás 

Faggyas Jánosné 30 óra/ 2 óra Belső Önértékelési Csoport vezetése, 
Minőségfejlesztési csoport működtetése/ gyakorlati képzés vezetése 

Fabóné Nagy Andrea 30 óra/ 2 óra Kommunikáció tehetségműhely vezetése/ gyakorlati 

képzés vezetése 

Palyafári Fruzsina 30 óra/2 óra „izgő-mozgó” tehetségműhely/gyakorlati képzés 

vezetése 

Szalbotné Kovács Mária 30 óra/ 1 óra egyéni fejlesztés/ gyakorlati képzés vezetése/ honlap 
galéria gondozás 

Huszár Istvánné 4 tanítási óra/ 1 óra zenei tehetségterület/ igazgatóhelyettes, 

vezetőtanár 

Bíró Gyula 4+2 óra/igazgató, vezetőtanár, osztályfőnök 8. osztály 

Blaskó Péterné 26 óra/ 2 óra német nyelvi foglalkoztató/ osztályfőnök  2. osztály 

Koppányiné Langó Zsuzsanna 12 óra/ igazgatóhelyettes, vezetőtanár, gyakorlati képzés vezetése, 

osztályfőnök 4. osztály, 1 óra tehetségműhely vezetése, beiskolázási 

felelős 2016/2017. 

Komlósné Szirom Anita 26 óra/ ebből 2 óra énekkar szervezése és vezetése/ 2 óra 
tehetségműhely szóforgató/osztályfőnök 3. osztály 

Roszik Melinda 24 óra/2 óra idegennyelvi szoktató óvoda-iskola/1 óra 

tehetségműhely vezetés, 1 óra óvoda-iskola átmenet segítő nyelvi 

szoktató, 1 osztály osztályfőnök 

Juró Mária 22 óra/2 óra egyéni foglalkozás/vezetőtanár, gyakorlati képzés 
vezetése 

Kovácsné Czékus Anikó jelenleg gyesen 

Grunerné Harmati Mária 22 óra/ 2 óra matematika-logika tehetségműhely vezetése/ 
gyakorlati képzés vezetése/minőségbizt. munkacsoport vezetése, 

alsó tagozatos tanítói munkaközösség vezető, informatika szakkör 

vezetése 

Bajomi Éva 19 óra ebből 4 óra gyógytestnevelés/vezetőtanár, gyakorlati képzés 

vezetése/1 óra sporttevékenység vezetése 

Kiri Anita jelenleg gyesen 

Lestyán Erzsébet óraadó tanár: 8 óra megtartása 

Seidl Ambrus óraadó tanár: 4 óra megtartása 

Szabóné Balogh Ágota óraadó tanár: 5 óra megtartása 

 

Bakulya Anna óraadó tanár: 4 óra megtartása 

Ganecz Mihály óraadó tanár: 3 óra megtartása 

Stafira Árpád óraadó tanár 7 óra megtartása 

Stafira-Lovas Ilona 24 óra/2 óra tehetséggondozó, középiskolai felkészítő foglalkozás 

tartása felső tagozat 

Tolnai Tímea 24 óra/DÖK segítő pedagógus, 2 óra nyelvi tehetséggondozó 
műhely vezetése, osztályfőnök 6. osztály 

Lituszkiné Erki Katalin 25 óra/2 óra tehetségműhely vezetése/ versenyfelkészítés, 

középiskolai felkészítő foglalkozás tartása felső tagozat,  

osztályfőnök 7. osztály, felső tagozatos munkaközösség vezető 

Gulyásné Dékán Klára 26 óra/ 2 óra tömegsport tehetséggondozás, 1 óra német –második- 
idegen nyelv felső tagozat 

Urbancsok Nikola 26 óra, ebből 2 óra tehetségműhely vezetése, beiskolázásért felelős 

Fábián Judit 26 óra, ebből 2 óra tömegsport 

Szironyné Zsabka Edit 26 óra, ebből 2  óra szakkör 
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A munkaidő meghatározása és a feladatkörök meghatározása igazgatói határozatban 

történik. A Munka törvénykönyvének 134.§ (1)-(3) bekezdése értelmében a rendes, és 

rendkívüli munkaidőt a munkáltató tartja nyilván. Összegzése minden hónap végén történik. 

A munkavégzést a munkáltató havonta igazolja. Az intézmény pedagógusainak munkaidő-

terhelésének tekintetében törekedtünk arra, hogy a szakvezetők és nem szakvezetők között 

óraszámbeli terhelési különbség mutatkozzon, pedagógiai elvünk szerint a munkavállalók, 

nevelők kötött munkaidejüket a gyermekek egész napos nevelésével, szolgáltatásaink 

kínálatának bővítésével, és a gyakorlati képzéssel fedhessék le. Fontos azonban megjegyezni: 

a „felfutási rendszerre” tekintettel az óraszámok garanciája a vezető tanárok, szakvezetők 

esetében 2016 szeptemberétől fokozatos. A vezetőtanárok, és szakvezetők a köznevelési 

feladatik mellett, felsőoktatási feladatokat is ellátnak. Irányítják az óvodai-iskolai gyakorlatot, 

mentorálnak, bemutató órákat tartanak, megbeszélő órákat tartanak, kutatástámogatást 

végeznek, felsőoktatási feladatokat látnak el óraadó tanárként, szakvizsgás képzésekben 

vesznek részt, pályaalkalmassági bizottságokban vesznek részt, záróvizsga bizottsági tagok, 

szakdolgozati témavezetők, bírálók. Az intézmény, mint munkáltató, a 

vezetőpedagógusoknak járó órakedvezményt nem, vagy csak részben tudja biztosítani a 

tanévben. Ezt, az intézmény vezetése a nevelői közösséggel „megegyezésben” hozta, 

tekintettel arra, hogy 2011 évben az intézmény deficites működésével likviditási 

problémákkal küszködött. Ezt a likviditási problémát az intézménymenedzsment elhárította, a 

gazdálkodást stabilizálta, és a munkavállalói terheket, egyenletes munkaterheléssel, 

2016/2017 tanévtől biztosítja munkavállalói részére. A stabilizációs időszakban a 

vezetőtanárok óraszámát 22/hét órával számoltuk, a többletórákat a gyakorlati képzéshez 

kapcsolódó szakvezetői tevékenységekre fordítottuk. Mesterpedagógus munkatársaink 

számára a munkaidő kedvezményt biztosítjuk. Az óvodai intézményegység esetében, 

tekintettel a gyermekkorosztály életkori sajátosságaira, ez nem könnyen megvalósított feladat.  

 A szakvezetőink, vezető tanáraink havi rendszerességű díjazásban részesülnek a képző 

főiskola által. 
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Belső hospitálások, belső ellenőrzések rendje a 2016/2017 tanév I. félévében… 

Gyakorlóóvodai intézményegység: 

Hospitáló pedagógus Hospitálás időpontja Hospitálás helye, látogatott 

pedagógus neve 

 

Hospitálás tartalma 

Fabóné Nagy Andrea 2016. október 25. Faggyas Jánosné Játéktevékenység,  
Ének, énekes játék… 

Faggyas Jánosné 2016. szeptember 15. Fabóné Nagy Andrea Játéktevékenység, 

Külső vil. tev. meg. 

Rohony-Szedljak Mária 2016. szeptember 13. Mihály Zoltánné Játéktevékenység – 

Verselés,mesélés 

Mihály Zoltánné 2016. október 26. Rohony-Szedljak Mária Játéktevékenység – Rajzolás, 
kézimunka. 

Gyekiczki Istvánné 2016. október 27. Hárskuti Evelin Játéktevékenység, 

Ének, énekes játék.. 

Hárskuti Evelin 2016. szeptember 20. Gyekiczki Istvánné Játéktevékenység, testnevelés 

Szalbotné Kovács Mária 2016.október 24. Palyafári Fruzsina Testnevelés 

Palyfári Fruzsina 2016. szeptember 15. Szalbotné Kovács Mária Játéktevékenység, külső vil. tev. 

megis. 

Demjénné Jónás Klára 2016. október 06. Kondacs Tímea Játéktevékenység, verselés, 
mesélés 

Kondacs Tímea 2016. szeptember 13., 15. Demjénné Jónás Klára Testnevelés, Külső világ tev. 

megism. 

 

Gyakorló Általános Iskolai intézményegység: 

Tanít Tantárgy Osztály  Időpont Hospitál 

Blaskó Péterné magyar 2. osztály 2016.09.. Koppányiné Langó 

Zsuzsanna, Komlósné 

Szirom Anita, Fábián 

Judit 

Lestyán Erzsébet matematika 3. osztály 2016.09. Grunerné Harmati 

Mária, Juró Mária 

Komlósné Szirom Anita testnevelés 3. osztály 2016.09. Juró Mária, Fábián 

Judit 

Grunerné Harmati 

Mária 

matematika 4. osztály 2016.10. Roszik Melinda, 

Koppányiné Langó 

Zsuzsanna 

Roszik Melinda matematika 1.osztály 2016.11. Grunerné harmati 

Mária 

Gulyásné Dékán Klára 

 

 

 

testnevelés 4. osztály 2016.09.15. (csütörtök) 

1.óra 
Litauszkiné Erki 

Katalin, Blaskó 

Péterné, Koppányiné 

Langó Zsuzsanna, 

Fábián Judit 

Szironyné Zsabka Edit 

 

 

 

természetismeret 5. osztály 2016.10.19. (szerda) 

1.óra 
Litauszkiné Erki 

Katalin 

Tolnai Tímea 

 

 

 

természetismeret 

 
(angol) 

6. osztály 2016.10.19. (szerda) 

2.óra 
(péntek) 

Stafira-Lovas Ilona 

Litauszkiné Erki 

Katalin 

 

 

 

matematika 8. osztály/ mat.2. 2016.10.20. (csütörtök) 

1.óra 
Szironyné Zsabka 

Edit 

Stafira-Lovas Ilona 

 

 

 

magyar nyelvtan 

 

5.osztály 2016.10. 25. (kedd) 
4.óra 

Tolnai Tímea 

Gulyásné Dékán 

Klára 

Litauszkiné Erki 

Katalin 
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Nyílt foglalkozások, nyílt órák partnereink részére: 

Óvodai intézményegység: 

Óvodai csoport neve Időpont Óvodapedagógus 

BÚZAVIRÁG CSOPORT 2017. január 31. Kedd Fabóné Nagy Andrea 

2017. február 02. Csütörtök Faggyas Jánosné 

ALMA CSOPORT 2017. február 01. Szerda Rohony-Szedljak Mária 

2017. február 03. Péntek Mihály Zoltánné 

CSERESZNYE CSOPORT 2017. január 31. Kedd Gyekiczki Istvánné 

2017. február 02. Csütörtök Hárskuti Evelin 

SZAMÓCA CSOPORT 2017. január 31. Kedd Szalbotné Kovács Mária 

2017. február 01. Szerda Palyafári Fruzsina 

PANDA CSOPORT 2017. január 30. Hétfő Demjénné Jónás Klára 

2017. február 02. Csütörtök Kondacs Tímea 

 

Iskolai intézményegység -alsó, felső tagozat-: 

Osztály Időpont Tanóra Tanít Tantárgy 

1. 2017.II.06. 

hétfő 

1. Roszik Melinda  matematika  

1. 2017.II.06. 

hétfő 

2. Fábián Judit magyar 

2. 2017.II.08. 

szerda 

2-3. Blaskó Péterné magyar 

2. 2017.II.08. 

szerda 

2-3. Grunerné Harmati Mária matematika 

3. 2017.II.06. 

hétfő 

1. Lestyán Erzsébet matematika 

3. 2017.II.06. 

hétfő 

2. Komlósné Szirom Anita magyar 

3. 2017.II.06. 

hétfő 

3. Juró Mária technika 

4. 2017.II.08. 

szerda 

3. Koppányiné Langó Zsuzsanna magyar 

4. 2017.II.08. 

szerda 

4. Urbancsek Nikola ének-zene 
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Órák 

 

Hétfő 

2017. február 6. 

Kedd 

2017. február 7. 

Szerda 

2017. február 8. 

Csütörtök 

2017. február 9. 

Péntek 

2017. február 

10. 

 

1. óra 
 8.00-8.45 

 

5.osztály  

Irodalom 
 Stafira-Lovas Ilona 

 

7. osztály 

Biológia 
Szironyné Zsabka Edit 

6.osztály 

Matematika 
Litauszkiné Erki Katalin 

  

 

2.óra 
 8.55-9.40 

 

5.osztály 

Matematika 
Litauszkiné Erki 

Katalin 

 

    

 

3.óra  

10.00-10.45 

 

7.osztály  

Irodalom 

Stafira-Lovas Ilona 

6. osztály 

Angol 

Tolnai Tímea 

   

 
4.óra 

 10.55-11.40 

 

    8.osztály 
Földrajz 

Tolnai Tímea 

5. óra 
 11.50-12.35 

 

 

 5.osztály  
Testnevelés 

Gulyásné Dékán Klára 

 8.osztály 
Testnevelés 

Gulyásné Dékán 

Klára 
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Gyakorlóintézmény által ellátott gyakorlati órák száma 

2016/2017 –előző évi áthozott becsült adattal-  

 
Gyakorlóóvodai intézményegység: 

 Az I. éveseknek az első félévben, a tájékozódás szakaszában nincs csoportos gyakorlatuk 

 A II. évesek az új tanterv alapján a IV. félévben 3 helyett 5 órát töltöttek intézményünkben csoportos 

gyakorlaton  

 A III. évesek 8 hetes gyakorlata a mi mentoraink óraszámát nem érinti 

 Tantárgyakhoz kapcsolódó gyakorlat: 27x20=540 óra 

Mindösszesen: 11432 óra (amennyiben a hallgatói létszám nem változik) 

 

Gyakorló iskolai intézményegység: 

évfolyam Hallgatói létszám Egyéni komplex 

pedagógiai gyakorlat 

Csoport előtti tanítási 

gyakorlat 

Egyéni tanítási 

gyakorlat 

Műveltségterületi 

tanítási gyakorlat 

I. évfolyam 16 hallgató - - - - 

II. évfolyam 10hallgató 13X10 óra= 130 óra - - - 

III. évfolyam 12hallgató 13X12 óra=156 óra 13X3 óra=39 óra  - - 

IV. évfolyam 24 hallgató - 13X3 óra=39 óra 13X13 óra=169 óra 13X3 óra=39 óra 

Összesen 62 hallgató 286 óra 78 óra 169 óra 39 óra 

 

évfolyam Hallgatói létszám Egyéni komplex 

pedagógiai gyakorlat 

Csoport előtti tanítási 

gyakorlat 

Egyéni tanítási 

gyakorlat 

Műveltségterületi 

tanítási gyakorlat 

I. évfolyam 12 hallgató -12X 10 óra_ 120 óra - - - 

II. évfolyam 16 hallgató 13X10 óra= 130 óra -13X3 óra=39 óra - - 

III. évfolyam   9 hallgató  13X6 óra= 78 óra  13X13 óra=169 óra - 

IV. évfolyam 10  hallgató -  Zárótanítás 

23X2 óra= 46 óra 
 

Összesen 61 hallgató 250 óra 117 óra 169+45=215 óra  

 

 

 

Időszak Egyéni óraszám Csoportos óraszám 

Évfolyam I. II. III. I. II. III. 

2016. 

szeptember-

december 

27x30=810 31x30=930 33x30=990 0 31x3x13 

=1209 

33x5x13 

=2145 

2017. 

 január-május 

27x30=810 31x30=930 8 hetes záró 

gyakorlat 

27x3x13 

=1053 

31x5x13 

=2015 

0 

Összesen: 1620 1860 990 1053 3224 2145 
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Pályázatok 

Pályázat megnevezése Pályázat időtartama Támogatás összege 

KEOP-4.10.0/E/12-2014-033 2014. december 31-ig 102 Millió HUF intézményi 

rekonstrukció, energetikai korszerűsítés 

Tehetséghíd Program pályázat 2013/2014 tanév/fenntartás 1,2 Millió HUF eszköztámogatás 

TÁMOP-3.1.7-11/2 – „a SZIE 

Gyakorlóóvodája és Gyakorló Általános 

Iskolája a kompetencia alapú nevelés 

referencia-intézménye a Dél-Alföldi 

Régióban.” 

2011.10.01-2012.07.31. 

elszámolva/fenntartási kötelezettség 

3 Millió HUF 

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2012-0468 – 

Pedagógusok továbbképzése 

2010.08.23-2012.08.22. 

elszámolva/fenntartási kötelezettség 

7.872.000 HUF 

TIOP-1.1.1-07/1-2008 Fenntartási kötelezettség 2.509.420 HUF 

TIOP-1.1.1 II. konstrukció 2014- Tárgyi eszközök beszerzése 

„Sportból a legtöbbet!” – Decathlon   4.9… HUF Infrastrukturális beruházás, 

korszerűsítés-tornaterem, műfüves mini 

sportpályák 

EMMI  2016- Közösségi terek kialakítása 1.000.000 

HUF. 

Belügyminisztérium BMH/ Aktív 

Mindennapok Családi Rekreációs 

Szabadidős Sportegyesület stratégiai 

együttműködésével  

2016.dec.31-ig 6.000.000 HUF 

Decathlon Sportmanó pályázat 2016.- sporteszközök, kb. 500.000 HUF értékben 

EFOP/TOP pályázatok 2016-2017 300-500 millió forintig 

 

 

Ebben az évben megvalósítandó feladataink 

2016/2017 tanév fő célkitűzései: 

 Magas színvonalú, hatékony, gazdaságilag racionális szakmai munka a fenntartó 

elvárásának megfelelően 

 Minősített Referencia Intézmény működés, tudásmegosztó profil bővítése 

 Belső önértékelési működtetése 

 Minőségbiztosítási rendszer részeként partneri elégedettség mérés 

 Tanfelügyeleti rendszer keretében mérések elvégzése 

 Pedagógus minősítések segítése, gyakornoki felkészítés/mentorálas 

 Pedagógiai Program átdolgozása, felülvizsgálata a keresztényi pedagógiai elemek 

megjelenítése a pedagógiai munka gyakorlatában 

 Intézményi arculat és marketing stratégia működtetése 

 Pedagógus kulcskompetenciák fejlesztése 

 Országos/térségi/városi szerepvállalásunk erősítése 

 Tanulóknak és szüleiknek nyújtott szolgáltatások bővítése fejlesztése, tehetségpont m., 

heti rendszerességű óvodai játszóház program működtetése az óvodában, iskola 

ráhangoló mintaprogram működtetése 

 Információs rendszerünk modernizációja, IKT tanári, tanulói kompetencia fejlesztése 

pályázati forrásból belső továbbképzésre – Gyakorló Digitális-Suli 2.0 program 

bevezetése  
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 Három munkaközösség munkájának összehangolása 

 E-napló bevezetésének finomítása 

 

2016/2017  tanév problématerületekre adott válaszaink 

 Információ áramlás továbbfinomítása, belső levelezői rendszer megújítása 

 Országos/térségi és városi jelenlét erősítése, 

 KOKOSZ Országos Szakmai Napok megszervezése 

 Intézményi klíma javítása, szervezeti kultúra fejlesztése, 

 Hatékony vezetési modell működtetése: csúcsmenedzsment – elvi döntések, 

középvezetői értekezletek – szakmai megvalósítás, helyi szintű értekezletek – értelmes 

végrehajtás, 

 Tanszékekkel való együttműködés és tervezés a gyakorlati képzésben, tudományos 

életben, 

 Pedagógus munkájának értékelése, visszacsatolás, belső hospitációk megszervezése – 

óvoda-iskola átmenet erősítése 

 Minőségi/értékelési/fejlesztési munkacsoportok működtetése, 

 Szakvezető kar belső továbbképzési támogatása, horizontális tudásmegosztó szerep 

erősítése 

 Aktívabb és hatékonyabb pályázati munka, külső szolgáltatókkal való partneri 

kapcsolat erősítése 

 Intézményi stratégia (rövid-közép és hosszú távú) végrehajtása, együttműködések 

professzionalizálása 

 LEGO a matematika tanításban…-EKE együttműködés keretében PILOT 

közreműködés – pedagógiai gyakorlata való beemelés 

 Sport portfóliónk bővítése a gyermekek részére nyújtott lehetőségek bővítésével 

 Nevelési területek áttekintése  

 „Gyakorló Digitális Suli 2.0” intézményi IKT program kidolgozása, eszközbeszerzések 

támogatása költségvetési forrásból  

 

 

 

                                                                                                     Bíró Gyula 

igazgató, főiskolai mestertanár 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

A nevelőtestület nyilatkozata 

A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2016. szeptember 16. napján tartott értekezletén 

elfogadta. 

                                                                  Mihály Zoltánné                  Litauszkiné Erki Katalin 

     hitelesítő nevelőtestületi tagok 

 

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása 

 

Az intézmény diákönkormányzata  munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat 

véleményezte, azokkal egyetért.   

  

Szarvas, 2016. szeptember 10. 

                                                                                                    Tolnai Tímea 

  DÖK segítő pedagógus 

 

A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása 

 

Az iskolai munkaterv készítése során a szülői szervezet véleményezési jogát a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

 

                                                                                                      Sass József 

        Szülői Közösség elnöke 
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GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda igazgatási teendői: 

 

Igazgatási teendő Intézkedés Felelős Idő 
októberi statisztika 

elkészítése 

statisztikai adatszolgáltatás Bíró Gyula igazgató 

Jelen Szilvia iskolatitkár 

2016. október 10. 

fenntartói támogatás 

igénylése 

támogatói adatlapok kitöltése Bíró Gyula igazgató 

Butora Sára gazdasági 

vezető 

2016. október 31. 

pedagógus életpálya 

modellhez kapcsolódó 

igazgatási teendők 

BÖCS működtetése, 

minősítések, tanfelügyeleti 

látogatások előkészítése, 

biztosítása 

Bíró Gyula igazgató, 

Huszár Istvánné 

igazgatóhelyettes, 

Koppányiné Langó 

Zsuzsanna 

igazgatóhelyettes, 

Faggyas Jánosné BÖCS 

vezető, Grunerné 

Harmati Mária BÖCS 

vezető. 

2016. szeptember 1-től 

folyamatos 

költségvetés éves 

tervezésének módosítása 

költségvetés módosítása 

szeptember 1-december 31 

közötti időszak 

Bíró Gyula igazgató 

Butora Sára gazdasági 

vezető 

Dr. Czabay Ilona 

főkönyvvizsgáló 

2016. szeptember 12. 

Gyakorlóintézményi 

kritériumkövetelmények 

felülvizsgálata 

állomány és szakmai feltételek 

teljesülésének áttekintése, 

jelentés küldése a 

fenntartónak. 

Bíró Gyula igazgató 2016. november 21. 

intézményi 

dokumentáció 

korrekciója, Pedagógiai 

Karral történő 

összehangolása, 

felülvizsgálat 

dokumentációk 

intézményvezetői 

felülvizsgálata, nevelőtestületi 

átdolgozása 

Bíró Gyula igazgató 

Huszár Istvánné 

igazgatóhelyettes 

2017.január 31. 

Gyakorlati képzés  

dokumentációjának 

átdolgozása 

gyakorlati képzési útmutató 

felülvizsgálata, 

dokumentációk elkészítése, az 

óvodapedagógus és tanítói 

gyakorlati képzési tematika és 

útmutató mellett a 

tanárképzési gyakorlati 

útmutató megjelenítése az 

intézményi dokumentációban. 

Dr. Lipcsei Imre dékán,  

Bíró Gyula igazgató, 

gyakorlati képzés vezető,  

Huszár Istvánné 

gyakorlati képzés vezető, 

Lestyán Erzsébet 

gyakorlati képzés vezető 

2016. szept. 1 

Munkafolyamat kezdete: 

2015. szeptember 1. 

Szabályzatok elkészítése, 

felülvizsgálata 

szabályzatok, elkészülő kari 

szabályzatokban a korábbi 

éveknek megfelelően a 

Gyakorlóintézmény 

megjelenítése a belső 

átszervezések megfelelően. 

Dr. Lipcsei Imre dékán, 

Bíró Gyula igazgató, 

Butora Sára gazdasági 

vezető 

folyamatos 
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Minőségfejlesztés tervezett feladatai a 2016/2017 tanévben 

 
 

 A minőségbiztosítási vezető jelzése alapján a következő feladatok kerülnek 

átütemezetten meghatározásra: 

 

A feladatok rangsorolását, kiválasztását az elmúlt év méréseredményei, valamint 

kulcsfolyamataink határozták meg. 

 

  Az első félévben a dolgozói mérés eredményeinek tükrében, ok-elemzésre kerülne sor 

az óvónői és dajkai munkakörben dolgozó munkatársainknál. Az ok-elemzésre 

alkalmas időpontot nevelés nélküli munkanapon, egy-egy órában tudnám elképzelni, 

moderátori segítséggel. 

 Szükség esetén intézkedési tervek kidolgozása, beépítése a mindennapi munkába.(Az 

intézkedési tervek kidolgozásához minőségi kör, körök alakítása szükséges.) 

 Kulcsfolyamataink felülvizsgálata, a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazva történik, 

mindig az aktuális eseményhez kapcsolódóan. A folyamatterv felülvizsgálatáért, 

átdolgozásáért a folyamatgazda a felelős, aki a program irányítója.  

 A folyamatok írásbeli és elektronikus formában történő rögzítése a program 

felelősének feladata, melyet a minőségügyi kézikönyvbe lefűzve, illetve elektronikus 

formában a minőségügyi dokumentumokban mindannyiunk  számára  elérhetővé 

tesszük.  
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2016/2017 tanév munkaterve 

1.) 2016/2017. tanév rendje 

2016. augusztus 25. Alakuló értekezlet, munkaközösségek megalakulása 

2016. augusztus 29. Munkaterv elkészítése, tantárgyfelosztás elk., 

órarendek 

2016. augusztus 31. Veni Sancte Tanévnyitó Szentmise, Ünnepélyes 

tanévnyitó 

2016. szeptember 1.    Első tanítási nap 

2016. szeptember 24.    GFF - GFF PK  díszdiploma átadó ünnepély 

2016. szeptember 30. Gál Ferenc Főiskola Központi Tanévnyitó Ünnepsége

  

2016. november 2. – november 4.  Őszi szünet 

2016. december 22. – 2017. január 2.  Téli szünet 

2017. január 20.    Első félév utolsó tanítási napja 

2017. január 27-ig    A tanulók értesítése az első félévben  

elért tanulmányi eredményéről 

2017. április 13 –  április 18.   Tavaszi szünet 

2017. június 15.    Utolsó tanítási nap 

2017. június 10. / 18/.  Ballagás, Ünnepélyes tanévzáró/Te Deum Szent mise  

 

Tanév rendjéhez kapcsolódó feladatok: 

2016. szeptember Minőségbiztosítási munkacsoport, Belső Értékelési 

Munkacsoportok, tehetségműhelyek  megalakulása 

2016. október 15-ig                                              Októberi Országos Statisztikai Adatszolgáltatás 

2016. október 10-ig                                       1. osztályos tanulók felmérése  

(alapkészségek) 

2016. október 28. Igazgatói jelentés a Hivatal felé az érintett  tanulókról.  

2016. november 15.    Ingyenes tankönyvigények  

felmérése 

2016. november 20.  Országos mérés-értékelés szükséges                  

adatszolgáltatása  

2016. december 4-ig    Vizsgálat a kiválasztott tanulókkal – Difer mérés- 

2017. január 9 – június 1.    NETFIT mérés 
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2017. április 15.    Tájékoztatni a tanulókat a  

választható tantárgyakról 1-7 évfolyamon 

2017. március 1-április 30-ig  tanköteles gyermekek beíratása általános iskola               

első évfolyamára 

2017. márc. 15.  Beiskolázási terv elkészítése 

2017. május 20.     Választható tantárgyigény leadása 

2017. május 17.     Országos idegen-nyelvi mérés  

2017. május 24.     Országos kompetencia-mérés  

  

2.) 2016/2017. tanév szakmai programja 

 2016. szeptember 16. 

Tanévnyitó értekezlet    Felelős: Bíró Gyula 

  

  2016. október 1. - 2016. december 31 

Referencia intézményi minősítés programértékelése,  

munkacsoport feladattervének összeállítása, kiajánlások megtétele    

       Felelős: Bíró Gyula, Fabóné Nagy Andrea 

 2016.  október 07. 

Hírvivők Pedagógiai konferencia – tantestületi továbbképzés   

       Felelős: Bíró Gyula 

                                                                                    Gál Ferenc Főiskola 

 2016. szeptember 23. 

     Intézményi Feladatterv összeállítása 2016. évi minősítésekhez 

       Felelős: Bíró Gyula 

Huszár Istvánné, Koppányiné Langó 

Zsuzsanna 

 2016. szeptember 15. 

Belső Értékelési Csoport felállítása/megújítása, munkaterv összeállítása 

Felelős: Bíró Gyula, Faggyas Jánosné,  

Grunerné Harmati Mária 

 2016. december 31-ig 

 Pedagógiai Program átdolgozása – óvodai intézményegység-, szakmai felülvizsgálta  

 SZMSZ, Házirend felülvizsgálata módosítása Felelős: Bíró Gyula 
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 2016 szeptember - 2017. január-február 

Bemutató tanítás – belső hospitáció –óvoda-iskola 

Felelős: Koppányiné Langó Zsuzsanna 

                                                                   Huszár Istvánné  

 2017. február 5-ig 

Félévi értekezlet      Felelős: Bíró Gyula 

         Huszár Istvánné 

 2016. január 9-től 

      Gyermekek fizikai állapotának felmérése – Gyakorló Általános Iskola 

      Felelős: Gulyásné Dékán Klára,  Bajomi Éva 

 2017. február-május 

Bemutató tevékenységirányítás – belső hospitáció -óvoda-iskola- 

Felelős: Huszár Istvánné –  munkacsoportok 

 2017. április 

Szakmai-Módszertani Napok SZEGEPI, GFF, GFF PK, közös rendezéssel 

      Felelős: Bíró Gyula 

        Huszár Istvánné 

 2017. május 17. 

Idegen nyelvi mérés    Felelős: Tolnai Tímea  

 

 2017. május 27. 

Alapkészségek mérése 4. 6. 8. évfolyamon         

Felelős: Júró Mária 

  Litauszkiné Erki Katalin 

 2017. június 9. 

Beszámoló az osztályfőnöki munkáról, a tanulmányi kirándulásról, diákok 

sporttevékenységéről, osztályok közösségi munkájáról, gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatokról, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokról, napközis tevékenységről. 

önértékelések, gyakorlati képzés tapasztalatairól, minőségbiztosítási munkáról. Pedagógus 

minősítések összefoglaló értékelése, tanfelügyeleti látogatások értékelése. 

 

Felelős: osztályfőnökök, gyakorlatvezető        

tanítók, óvodapedagógusok, Grunerné 

Harmati Mária min.biz.vez., munkaközösség 

vezető, Podani Mihályné gyak.képz.vez.,  
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munkaközösségvezető, napközis nevelők, 

Koppányiné Langó Zsuzsanna igh., , Bajomi-

Nagy Éva mkv.munkacsoportok 

 

 2017. április-június 

Létszám gazdálkodás előkészítése az induló csoportok és osztályok ismeretében. 

Szakmai és gazdálkodási munka értékelése. Intézményfejlesztési stratégia rövidtávú céljainak 

fenntartói előterjesztése 

 

 2017. június 29-ig 

Tanévzáró értekezlet    Felelős: Bíró Gyula 

Huszár Istvánné, Koppányiné Langó  

Zsuzsanna 

 

3.) Iskolában meghirdetett tanulmányi versenyek 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

 „Szép magyar beszéd” verseny 

 Író-deák vers- és novellaíró pályázat 

 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny év/vagy Lotz szövegértései és helyesírási verseny 

 Könyvtárhasználati verseny 

 Költészet napi város versmondó versenyek 

 Bendegúz NyelvÉsz tanulmányi verseny 

 Bendegúz matematika tanulmányi verseny 

 Mozaik tanulmányi versenyek 

 Bolyai tantárgyi csapatversenyek  

 Zrínyi Ilona Matematikai Verseny 

 TIT Kalmár László matematika verseny 

 Nemzetközi Kenguru matematika verseny 

 Curie kémia emlékverseny 

 Hevesy György Országos Kémia verseny 

 Körös-Maros Nemzeti Park – Túzok tusa, Őszirózsa természetvédelmi verseny 

 Megyei angol írásbeli-szóbeli csapatverseny 

 Mesélj Európa! országos angol nyelvű színjátszó verseny 

 Könyv-papír-olló angol szövegfeldolgozó verseny 

 MM Publications tankönyv kiadó angol levelező verseny 

http://www.gyakorloovi-suli.hu/
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 Városi atlétika verseny 

 Mezei futóverseny 

 Városi úszóverseny 

 diákolimpiai labdarúgás 

 Szeged-Csanádi Egyházmegyei Sportnap  

 Oktatási Közlönyben meghirdetett tanulmányi versenyek  

 Egyházi intézmények számára kiírt tanulmányi versenyek 

 Szeged-Csanádi Egyházmegye szakimai, tanulmányi versenyei 

 Békés Megyei Szakmai Szolgáltató  által meghirdetett versenyek 

 Városi, Kistérségi versenyek, vetélkedők 

 Körös-szögi Kistérség versenyei 

 DSB által koordinált versenyek 

 Tehetséggondozó versenyeken való részvétel 

 Bozsik Intézményi Program 

 Országos foglalkozási és tanítási versenyen való részvétel. 

 

4.) Egyéb rendezvények 

 

 Kiemelhető mellékletben 

 

5.) Iskolai megemlékezések 

 

2016. október 6.  

Osztályfőnöki óra keretében minden osztály megemlékezést tart aradi vértanuk emlékére, és az iskola 

tanulói részt vesznek a város által rendezett  templomkertben tartott megemlékezésen, 

gyertyagyújtáson.  

 

2016. október 22. 

Iskolai ünnepség keretén belül, városi ünnepségéhez kapcsolódva néma séta és főhajtás, gyertyás 

felvonulással megemlékezünk október 23-ról. 

 

2017. március 14.  

Iskolai ünnepség és részvétel a városi ünnepségen március 15.-e tiszteletére. 

 

2017. június 4. 

Nemzeti Emlékezet Napja – koszorú elhelyezése az intézményi és városi emlékhelyen.. 

http://www.gyakorloovi-suli.hu/
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6.) Szülői értekezletek 

2015. szeptember  

2016. február első hete                          Felelősök: osztályfőnökök 

2016. május első hete 

Értékelő esetmegbeszélések  megtartása Felelősök: osztályfőnökök/óvodapedagógusok 

 

7.) Tanítás nélküli munkanapok: 

 

2016. október  3.   Hírvivők Konferencia - Szeged  - Gyakorló Általános Iskola 

2017. január-február  Félév értékelő tantestületi értekezlet 

2017. április   Szakmai-módszertani Nap 

2017. április-június tantestületi csapatépítő kirándulás, hospitációs látogatás, tantestületi 

továbbképzés/lelki nap 

2016.    DÖK-NAP 

 

 

8.) Fogadó órák 

Bíró Gyula igazgató: minden héten, hétfőn délután 
 

Huszár Istvánné igazgatóhelyettes: minden héten, kedden délután 
 

Koppányiné Langó Zsuzsanna igazgatóhelyettes: minden héten , szerda délután 

Osztályfőnökök: a tanuló ellenőrzőjében, e-naplóban és az iskola honlapján/facebook oldalán közzétett 

és meghatározott időpontban  

 

 

Szarvas, 2016. szeptember 3. 

  Bíró Gyula 

                     igazgató
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MUNKATERV 2016/2017 TANÉV 

PROGRAMJAINK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen programtervezetet és munkatervet nevelőtestületünk 2016. szeptember 16.-án tartott értekezletén 

elfogadta. A programtervben jelölt programok időpontjában változást eszközölhetünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ebben a tanévben is szeretnénk változatos, tanórán kívüli tevékenységeket, programokat biztosítani 

tanulóinknak.  

Megteremtjük a tehetséggondozás és felzárkóztatás leghatékonyabb formáit. Tehetségpontként több 

tantárgyra kiterjedően kapcsolódunk be városi, területi és regionális, országos versenyekbe. A legtehetségesebb 

tanulókat felkészítjük a tantárgyi versenyekre. Biztosítjuk sport és művészetek területén, azokat a lehetőségeket, 

amelyeken a kreatív, tehetséges, ügyes gyermekeink teret kaphatnak. Programjaink egyaránt szolgálják iskolánk 

polgárait és a város lakosságát, a Gál Ferenc Főiskolát. Törekszünk partnereink legszélesebb körben való bevonására, 

a Gál Ferenc Főiskolával és a Pedagógiai Karral együttműködve látjuk el az óvodapedagógus és tanító szakos 

hallgatók gyakorlati képzését, bekapcsolódunk a szakvizsgás képzésekbe, illetve a SZEGEPI által rendezett szakmai 

programokba. A Földművelésügyi Minisztérium Bázisintézményeként támogatjuk a megyei Zöld Óvodák szakmai 

munkáját. Minősített Referencia Intézményként horizontális tudásmegosztó központként szervezzük 

pedagógusközösségek módszertani megújulását. Intézményünk közreműködik a Szarvasi Katolikus Plébánia ünnepi 

alkalmain, az ünnepi alkalmak megszervezésében, humanitárius akciók közös szervezésében. Referencia 

intézményként szolgáltatásainkkal támogatjuk a nemzeti köznevelés megújulási folyamatát. 

 

IDŐPONT  ESEMÉNY      FELELŐSÖK 

SZEPTEMBER Szülői választmány összehívása. DÖK elnök választás   

 Munkaközösségi foglalkozások - aug. 24-aug. 31.   Koppányiné L. Zsuzsanna igh., L-né Erki Katalin - 

Grunerné Harmati Mária mkv. 

 Alakuló értekezlet - aug. 24.     Bíró Gyula ig. 
 MORZSA tábor – aug. 22-26.     Bíró Gyula ig., Roszik Melinda, tanítók, tanárok 

 Iskolai gyakorlati képzés előkészítése-szept. 4.                                     Lestyán Erzsébet gyak. vez., Koppányiné Lango 

Zsuzsanna igh, Grunerné Harmati Mária mkv.. 
 Tanévnyitó ünnepi alkalom – augusztus. 31. Bíró Gyula ig., Roszik Melinda 

Veni Sancte – Tanévnyitó Szentmise Ft. Seidl Ambrus, Ft. Kozma Gábor diakónus-rektor, 

Gyekiczki Istvánné  
 Tanévnyitó ünnepi tanácsülés Szeged/díszdiploma átadó  Tolnai Tímea, Stafira-Lovas Ilona, Blaskó Péterné, 

– szept. 16/24.   

 Tanévnyitó értekezlet - szept. 16.    Bíró Gyula ig,  
Huszár Istvánné - Koppányiné L. Zsuzsanna igh. 

 LURKÓ UDVAR! – szilvanapi gyermek/kamasz udvar Bíró Gyula ig., Grunerné H. Mária – L-né Erki 
-  szept. 10-11.   Katalin  mkv,  

 Tanmenetek készítése, ellenőrzése - szept. 1-15.   tanítók, tanárok, Bíró Gyula ig. 

Naplók megnyitása, adategyeztetés    osztályfőnökök, Bíró Gyula ig. 
1-8 . osztályok törzslap megnyitása   - szept. 30.                                  osztályfőnökök, Koppányiné L. Zsuzsanna igh. 

e-napló szülői/tanulói aktiválása, megnyitása   Koppányiné L. Zsuzsanna igh. 

 főiskolai hallgatók fogadása a gyakorló iskolában szept. 14.  szakvezetők/vezető tanárok 
 Dekoráció: tantermek folyosók     osztálytanítók, osztályfőnökök 

 Óralátogatás alsó tagozaton (óvoda-iskola)                                           Koppányiné Langó Zsuzsanna igh..Huszár Istvánné igh. 

 Óralátogatás      Bíró Gyula ig., Koppányiné Langó Zsuzsanna igh. 
 Szűrővizsgálatok  -ortopédia, fogászat, logopédia-                                            Huszár Istvánné – Koppányiné L. Zsuzsanna igh. 

 Éjszakai Kerékpártúra a Körös-Maros Nemzeti Parkban  Bíró Gyula ig.,  

 „Mustoló Futás 2016.” – Magyar Diáksport Napja - szept. 30.  Gulyásné Dékán Klára 
 „Mustoló” – szüreti felvonulás és családbarát nap – okt. 1.                  Bíró Gyula ig., Roszik Melinda, Komlósné Szirom 

Anita, Koppányiné L. Zsuzsanna igh. osztályfőnökök,  

 Tehetség műhelyek, levelezős versenyek indítása   tanítók/tanárok Grunerné Harmati Mária 
 Statisztikák elkészítése      osztályfőnökök 

 Takarítási Világnap-hulladékgyűjtés – szept. 27.   osztályfőnökök, Júró Mária, Gulyásné Dékán Klára 

 Szülői értekezletek – 1-8 osztály – szept. 18-ig.   osztályfőnökök 
 A Magyar Népmese Napja –     Huszár Istvánné igh., Koppányiné L Zsuzsanna igh.  

„Óperencián Innen, a Szarvas Agancsán Túl…” -szept.30.   

 Beiskolázási terv elkészítése – szept. 27.                  Koppányiné Langó Zsuzsanna, Urbancsek Nikola 
 Belső Önértékelési Csoportok megalakulása – szept. 1.   Faggyas Jánosné, Grunerné H. Mária, G-né Dékán Klára 

 „Az őserdő mélyén” Finta Lajos missziós  atya estje   Bíró Gyula ig., Ft. Seidl Ambrus  

 „Gyakorló Digitális Suli 2.0” program szülői/tanulói tájékoztató  Bíró Gyula ig., Szabóné Balogh Ágota, szaktanszék 
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OKTÓBER 

 Statisztikák elkészítése – okt. 1.     osztályfőnökök 
 Első osztályosok diagnosztikus mérése                 Juró Mária – Blaskó Péterné 

 Október 4.. Állatok Világnapja - Szent Ferenc Nap élőállat kiállítás Litauszkiné Erki Katalin 

Szelfi Pályázat – Én és a kedvenc állatom… 

 Zenés Őszi Esték – TÁNCHÁZ ifj. Csasztvan Andrással   Bíró Gyula ig., Tessedik Tánc Együttes 

 Gyertyagyújtás a városi ünnepségen – 13 vértanú emlékére  osztályfőnökök, Stafira- Lovas Ilona 
 Ünnepi megemlékezés és gyertyás felvonulás – október 21.  Bíró Gyula ig., osztályfőnökök, óvónők 

Osztálytanítók, tanárok, Tolnai Tímea 

 Óralátogatások      Bíró Gyula ig. munkaközösség vezetők 

 Szülők Akadémiája Program  - „Bírni fogom?” - Sikeres továbbtanulás I. Bíró Gyula ig. Neveléstudományi tanszék 
 Tehetségműhelyek foglalkozásai     Műhelyvezetők 

 KIRÁNDULÁS – Szeleta Barlang    Bíró Gyula, szaktanárok, osztályfőnökök  
 

 NOVEMBER Őszi szünet: november 2-tól november 4-ig 

 Térségi környezetismereti verseny nov. 21.    Juró Mária, Roszik Melinda 

 Értékelő és esetmegbeszélők     osztályfőnökök 
 Készülődés a Mikulás várására      osztálytanítók, tanárok 

 Óralátogatások      Bíró Gyula ig. 
 Szülői értekezlet – nov. 20-ig     osztályfőnökök 

 Morzsóka iskolai ráhangoló program – St. Márton-napi játszóház  Koppányiné Langó Zsuzsanna, Urbancsek             

nov. 11.                                                                                                  Nikola 
 Képzőművészeti kiállítás –  F-né Tóth Zsuzsanna   Bíró Gyula ig., Bakulya Anna 

 Alapítványi Bál november 19.     Bóbita Alapítvány, Bíró Gyula ig. 4. 8. osztály 

 Hírvivők Konferencia GFF. nov. 3. –szakmai továbbképzés  Bíró Gyula ig., Koppányiné L. Zsuzsanna igh.

     

     

  
DECEMBER 

 Mikulásvárás – dec. 7.     Komlósné Szirom Anita 
 Jelentkezés központi felvételire – dec. 9.    Litauszkiné Erki Katalin, Bíró Gyula 

 Adventi Készülődés –családbarát rendezvény-   Bíró Gyula ig., Huszár Istvánné -   

 „Aranykapu” ovi-suli projekt    Koppányiné Langó Zsuzsanna igh,  
  Közös gyertyagyújtás-játszóház    Huszár Istvánné, Urbancsek Nikola 

 Közös ünnepi készülődés a  Szent Klára Plébániával,  Huszár Istvánné igh., Júró Mária, Ft. Seidl 

Kateketikai Iroda munkatársaival    Ambrus plébános atya 
Karácsonyi Szentmise és ünnepség Roszik MelindaBlaskó Péterné, Grunerné Harmati    

Mária mkv. 

 Országok karácsonya – angol nyelvi projekt nap Tolnai Tímea 

 

 

Téli szünet: december 22 – január 2-ig 

JANUÁR 

 
 Vízkereszt – Házszentelés óvoda-iskola    ft. Seidl Ambrus, ft. Kozma Gábor, Bíró Gyula  

ig. 
 Félévi felmérések      tanítók, tanárok 
 Osztályozó értekezlet – jan. 16.     Bíró Gyula ig. Koppányiné Lango  Zsuzsanna  

igh. 

 Félévi értékelés       tanítók, tanárok, osztályfőnökök 
 „Nyitva van az aranykapu!” iskolai nyitott kapu   tanítók, tanárok 1-7 osztály 

 Morzsóka iskolai ráhangoló programok – nyílt órák   Koppányiné Langó Zsuzsanna, Urbancsek Nikola 

 Felkészülés a II. félév szakvezetői feladatira   Bíró Gyula ig., Koppányiné Langó Zsuzsanna  
igh. 

 Központi felvételi írása – jan. 21.    Bíró Gyula, Litauszkiné Erki Katalin 

Lestyán Erzsébet gyakorlati képzés vezetője 
 Magyar Kultúra Napja – Mesetarisznya - jan. 22.   Huszár Istvánné, Művészeti Alapiskola 

 Félévi értesítők kiosztása – jan. 27.    osztályfőnökök  
 SÍTÁBOR -  január-február     Gulyásné Dékán Klára, Urbancsek Nikola, Fábián 

       Judit  
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FEBRUÁR 

 Szülői értekezletek - febr. első hete    osztálytanítók, osztályfőnökök 
 Félévi Értekezlet      Bíró Gyula ig., Huszár Istvánné igh. 

Koppányiné Langó Zsuzsanna igh. 

Faggyas Jánosné min. biz., Grunerné Harmati Mária 
min. biz., mkv. 

 Jelentkezési lapok továbbítása – febr. 15    Litauszkiné Erki Katalin, Bíró Gyula 

 Farsangi mulatság - február 18    Koppányiné Langó Zsuzsanna igh., Komlósné Szirom  
Anita, Szironyné Zsabka Edit 

  „Morzsókaváró játszóház” – február 10    Koppányiné Langó Zsuzsanna, Urbancsek Nikola 

 II. negyedévi értékelés – esetmegbeszélés    osztályfőnökök 

 Tankönyvrendelés      Jelen Szilvia, tanítók, tanárok 
 Szülők Akadémiája Program – „Boldog Élet – Sikeres Élet”  Bíró Gyula ig., neveléstudományi tanszék 

 SZEGEPI – Gyakorlóint. – horizontális tanulás belső továbbképzés Bíró Gyula ig., SZEGEPI, vezető tanárok 

 „Digitális szakadék” csökkentése – IKT eszközhasználat – bk  Bíró Gyula ig. külső szakmai  szolgáltató 

 

A félévi tanulmányi munka értékelése, Bálint-napi üdvözlés/DÖK –Maskarás „Pajty-

Party” 

MÁRCIUS 

 
 „Morzsókaváró” programok - Húsvéti készülődés   Koppányiné Langó Zsuzsanna, Urbancsek Nikola 

 Ünnepi megemlékezés – forr. és szabadságharc – márc. 15.  Gulyásné Dékán Klára, 5. osztály  

 Márc 22.Víz világnapja „ÖKOPROJEKT” –„Vizipók csuda jó!”  Tolnai Tímea, Szironyné Zsabka Edit, DÖK 
 ORSZÁGOS TANÍTÁSI VERSENY    Bíró Gyula ig. Lestyán Erzsébet 

 Nőnap       Bíró Gyula ig., DÖK 

 Szent Patrik Nap – angol projekt nap /”Borulj Zöldbe!” – márc. 17. Tolnai Tímea, DÖK 

        

ÁPRILIS 

 
 Költészet-napja író – olvasó találkozó – Litauszki Gábor író  Bíró Gyula ig.  

 Anyák napi készülődés     osztálytanítók, osztályfőnökök 

 Hulladékgyűjtés      Júró Mária, Gulyásné Dékán Klára 
 Szülők Akadémiája Program - „Vészhelyzet”…   Bíró Gyula ig., neveléstudományi tanszék 

 Szülői értekezletek - április harmadik hete   osztályfőnökök 
 Föld napja – regionális fotópályázat –„AZ ÉN FÁM”   Litauszkiné Erki Katalin, Grunerné Harmati 

Térségi-egyházmegyei fotókiállítás eredményhirdetések   mkv., Bíró Gyula ig.  

 Hulladékból „Újratöltve” – tanulói/hallgatói kiállítás   Szironyné Zsabka Edit 

 Szülői értekezletek - május első hete    osztályfőnökök 
 REGIONÁLIS SZAKMAI-MÓDSZERTANI NAP III.   Bíró Gyula ig., SZEGEPI, GFF 

 NYÁRI TÁBOR szervezése     Koppányiné Langó Zsuzsanna igh. 

 Angol szóbeli/kommunikációs vizsga    Tolnai Tímea, Roszik Melinda 

 

Tavaszi szünet: április 13-tól április 18-ig 

MÁJUS 

 

 
 Madarak és fák napja –ÖKO délután-    osztályfőnökök 

 Év végi felmérések és értékelés     tanítók, tanárok 
 LURKÓ-NAP – május 26.     Bíró Gyula ig. Koppányiné Langó Zsuzsanna igh.          

Urbancsek Nikola, Huszár Istvánné igh., Bóbita 

Alapítvány 
 Idegen nyelvi mérés – angol – május 17. 

 Központi kompetenciaalapú mérés – máj. 24.   4-6-8. osztályfőnökök, Litauszkiné Erki Katalin, Júró  

Marika 
 III. negyedévi értékelés és esetmegbeszélés    osztályfőnökök 

 Nevelőtestületi továbbképzés     Bíró Gyula ig. 

 Főiskolai hallgatók búcsúztatása     tanítók, tanárok 

 Szülői értekezlet –nyári tábor-     Koppányiné Lango Zsuzsanna igh. 

 MŰVÉSZETEK DÉLUTÁNJA – Kulturális Gála – május 19.  Koppányiné Langó Zsuzsanna igh., Bíró Gyula 
        ig., Grunerné Harmati Mária mkv. 

 Origo nyelvvizsga      Tolnai Tímea, Roszik Melinda 
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JÚNIUS 

 Osztályozó értekezlet – jún. 8.    Bíró Gyula ig., Koppányiné Langó Zsuzsanna igh. 

 Tanévzáró ünnepély/Ballagás/Te Deum szentmise – jún. 17/15. Bíró Gyula igh., Stafira-Lovas Ilona, Koppányiné L.  
Zsuzsanna igh. 

 Írásbeli beszámolók     osztálytanítók, osztályfőnökök 

 Nyári tábor – június 27-július 1.    Koppányiné Langó Zsuzsanna 
 Nyári napközis táborok előkészítése – jún. 20 – júl. 15. Bíró Gyula ig. Koppányiné L. Zsuzsanna igh. Grunerné H.  

Mária mkv. 

 Morzsóka szülői értekezlet    Bíró Gyula ig., Koppányiné Langó Zsuzsanna, Urbancsek Nikola 
 Tanévzáró értekezlet – júl. 29-ig.   Bíró Gyula ig., Huszár Istvánné igh. 

 Kari diplomaátadó     Roszik Melinda 

 Tehetségműhelyek értékelése    Műhelyvezetők 

A tanév során munkaközösségi foglalkozások, TIOP, TÁMOP, TEMPUS, KEOP programok 

megvalósítása, körzeti, megyei, regionális, országos versenyeken, pályázatokon való részvétel. 

Sporttevékenységek és tehetségműhelyek működtetése az év folyamán óvodában és iskolában. 

Működtetett munkacsoportok: Referencia Intézményi Munkacsoport, Belső Értékelési Munkacsoport. A 

munkacsoportok külön munkatervet készítenek éves feladataik tervezéséhez, amely az intézményi 

munka- és programterv mellékletei. 
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MUNKATERV 2016/2017 TANÉV 

PROGRAMJAINK 

-óvodai intézményegység- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Munkaközösségi megbeszélések, alakulás  Bíró Gyula ig., Huszár Istvánné igh.  

 Tanévnyitó értekezlet szept. 16.   Bíró Gyula ig. 

 Pedagógusokra vonatkozó saját-elvárás rendszer  Faggyas Jánosné, önértékelési team  

megfogalmazása. Kérdőívek felülvizsgálata 

 Tanévnyitó szentmise augusztus 31.   Gyekiczki Istvánné, ft. Seidl Ambrus plébános atya 

 A KARI dízsdiploma átadó    Fabóné Nagy Andrea, Faggyas Jánosné, búzavirág csoport 

 Óvodai gyakorlati képzés előkészítése   Huszár Istvánné mb. gyak. képz. vez. 

 Csoportszobák, előterek dekorálása   óvodapedagógusok, dajkák 

 Felvételi és mulasztási naplók leadása és kiadása  Huszár Istvánné igh. 

 Kiscsoportosok fogadása               Cseresznye, Panda csoport 

 Családlátogatások     óvodapedagógusok 

 SZILVANAPI LURKÓ UDVAR – szilvanapi                     Bíró Gyula ig., Huszár Istvánné igh., óvodapedagógusok 

családi udvar - Játszóház           - szept. 10-11. 

 Szülői értekezletek /1. osztályos tanítók bemutatása óvodapedagógusok, Bíró Gyula ig. 

 Szakvélemények felülvizsgálata   Huszár Istvánné igh. 

 Logopédiai szűrővizsgálatok    Huszár Istvánné igh. 

 Erdei óvoda szept. 19-23     Huszár Istvánné igh., szakvezetők 

 Takarítási világnap Hulladékgyűjtés szept 27.  Fabóné Nagy Andrea, Demjénné Jónás Klára 

 Óralátogatás alsó tagozaton (óvoda-iskola)                       Blaskó Péterné, Grunerné H. Mária mkv.,  

       óvodapedagógusok 

 A Magyar Népmese Napja –    Huszár Istvánné igh. , óvoda-iskola program 

„Óperencián Innen, a Szarvas Agancsán Túl…”-szept. 30  

 Beóvodázási terv elkészítése    Fabóné Nagy Andrea, Faggyas Jánosné 

 Szülők Akadémiája     Bíró Gyula ig., szaktanszék 

 Hitéleti program terve és hitéleti szakmai segédlet Gyekiczki Istvánné 

összeállítása – belső szakmai használatra 

 Esélyegyenlőségi terv elkészítése   Demjénné Jónás Klára 

 „Az őserdő mélyén” Finta Lajos missziós  atya estje Bíró Gyula ig., Ft. Seidl Ambrus  

 

 
 
 

IDŐPONT  ESEMÉNY      FELELŐSÖK 

SZEPTEMBER 

OKTÓBER 

 MUSTOLÓ – családi nap - Szüreti Felvonulás – okt. 1. Bíró Gyula igh., nevelőtestület  

 

 „Nyitva van az aranykapu”  - „Egy csokor Búzavirág”  Búzavirág csoport, Panda csoport 

Játszókuckó   

 Önértékelés megvalósítása, erősségek és  Faggyas Jánosné team vezető, BÖCS  

fejleszthető területek meghatározása prioritások mentén, 

fejlesztések megtervezése. Összegző értékelés elkészítése 

 Tehetségműhelyek beindítása, egyéni fejlesztések Huszár Istvánné igh., Podani Mihályné mkv. 

 Október 4. – az Állatok napja:”Barátaink az állatok” TESZ munkacsoport 

 Őszi Ovi-koncert     ONME munkacsoport- Mihály Zoltánné, Rohony- Mária 

Mária  

 Őszi Ovi-Galéria –     ONME munkacsoport - Gyekiczki Istvánné, Hárskuti  

Evelin 

 

 Szülők Akadémiája     Bíró Gyula ig. 
 Referencia munkacsoport éves terv összeállítása  Fabóné Nagy Andrea 

 Bázisintézményi feladatok tervének elkészítése  Huszár Istvánné igh. 
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NOVEMBER 
 

 Bóbita Bál november 19.    Bóbita Alapítvány, Bíró Gyula ig., nevelőtestület 

 Szent Márton nap – óvodai lelki nap   Gyekiczki Istvánné 

 Márton napi vigasságok, libázás – Játszóházi program Mihály Zoltánné 

 Téli Ovi-galéria     ONME munkacsoport, Mihály Zoltánné, Rohony- 

      Szedljak Mária  

 Szülő értekezletek     óvodapedagógusok  

 Őszi  Zöld Túrák     TESZ munkacsoport 
 „Nyitva van az aranykapu”  – „Színes” Játszókuckó Búzavirág és Alma csoportok óvodapedagógusai  

    

DECEMBER 

 

 Advent négy vasárnapján gyertyagyújtás  I, II, III. Gyekiczki Istvánné, nevelőtestület 

a Szent Klára templomnál-közös énekléssel 

 Mikulásvárás - dec.7.    Huszár Istvánné igh., Grunerné Harmati Mária mkv.  

 Téli nyílt Ovi-koncert: Karácsonyi koncert  ONME munkacsoport, Gyekiczki Istvánné, Hárskuti 
Evelin 

 „Adventi Aranykapu” -  ovi-suli projekt   Huszár Istvánné igh., Grunerné Harmati Mária –  
Litauszkiné Erki Katalin mkv. 

 Karácsony-váró intézményi ünnepi alkalom  Ft. Seidl Ambrus plébános, Bíró Gyula ig. 
    
 
    

      
JANUÁR 

 

 Értékelő egyéni megbeszélés szülővel    óvodapedagógusok 

 Vízkereszt – Házszentelés óvoda-iskola  ft. Seidl Ambrus, ft. Kozma Gábor, Bíró Gyula ig. 

 Tanfelügyeleti ellenőrzés előkészítése   Faggyas Jánosné, ÖTM tagjai    

 Gyakorlati képzés előkészítése   Huszár Istvánné igh. 

 A Zöld Óvoda kritériumrendszerének való megfelelés  

éves felülvizsgálata    Huszár Istvánné igh. 

  „Nyitva van az aranykapu”  - Mocorgó Játszókuckó Búzavirág és Szamóca csoport óvodapedagógusai

     

 Hallgatói képzés előkészítése    Huszár Istvánné mb. gyak. képz.vez. 
 Iskolaérettségi vizsgálatok iránti kérelmek benyújtása Óvodapedagógusok, Huszár Istvánné igh., Bíró Gyula ig. 

Pedagógiai Szakszolgálathoz  
 KOKOSZ Óvodai Munkacsoport látogatásának   Huszár Istvánné igh. 

előkészítése 

 „Betekintő”- nyílt napok    Bíró Gyula ig., Huszár Istvánné igh. 

     
 
      

FEBRUÁR 

 

 Bemutató foglalkozások, belső hospitálások  óvodapedagógusok 

 

  Szülői értekezletek     óvodapedagógusok    

 Farsangi Vigasság  óvoda-iskola   óvodapedagógusok, tanítók, Demjénné Jónás Klára 

 Téli ÖKO túrák     TESZ munkacsoport 

 Szülők Akadémiája Program    Bíró Gyula ig., neveléstudományi tanszék 

 „Nyitva van az aranykapu” – „Zenebona” Játszókuckó  Búzavirág és Alma csoportos óvodapedagógusok  
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MÁRCIUS 

 

 Március 22. - a Víz világnapja „Víz, víz tiszta víz”- Freinet csoport, TESZ munkacsoport 

projekt      Huszár Istvánné igh., óvodapedagógusok 

  

 Tavaszi Ovi- galéria    ONME munkacsoport, Mihály Zoltánné, Hárskuti 

Evelin  

 „Nyitva van az aranykapu” - Tavaszváró Játszókuckó  Búzavirág és Cseresznye csoportos óvodapedagógusok  
 Felülvizsgálati kérelmek benyújtása a szakértői   óvodapedagógusok, Huszár Istvánné igh., Bíró Gyula  

vélemények alapján    ig. 

 
 

    
 
 
    

 

ÁPRILIS 

 Április 22. – a Föld Napja:    TESZ munkacsoport 

„Egy család, egy palánta” 

„Tekerj a Földért!”-  

Zöld  túrák gyalog és kerékpárral    

 „A legkiválóbb óvodapedagógus jelölt-díj” jelölés, Bíró Gyula ig., Huszár Istvánné mb. gyak. képz. vez.  

megmérettetés 

 Hulladékgyűjtés     Fabóné Nagy Andrea, Demjénné Jónás Klára 

 Szülői értekezletek     óvodapedagógusok 

 Tavaszi Ovi-koncert    ONME munkacsoport, Gyekiczki Istvánné, Rohony-  

Szedljak Mária 

 Költészet napja – Versmaraton   nevelőtestület, Búzavirág csoport 

 „Nyitva van az aranykapu” Együtt lenni jó! Játszókuckó    Búzavirág, cseresznye, Panda csoportos 
óvodapedagógusok  

 „Tehetségek hete” – tehetségműhelyek bemutatkozása Műhelyvezetők 

 
  

 
MÁJUS 

  Édesanyák köszöntése    óvodapedagógusok    

 III. éves hallgatók  búcsúztatása    Huszár Istvánné mb. gyak. képz. vez., Bíró Gyula ig. 

  Május 10. - Madarak és Fák napja   TESZ munkacsoport 

 Fogászati szűrővizsgálatok    Huszár Istvánné igh. 

 Évzárás – nyílt napok a csoportokban   óvodapedagógusok 

 Nagycsoportosok búcsúzása    Nagycsoportos óvodapedagógusok, Faggyas Jánosné 

 „Lurkó nap” – Gyermeknapi foglalatosságok   Szalbotné Kovács Mária, Mihály Zoltánné 

 Művészetek délutánja - Kulturális Gála   Demjénné Jónás Klára, Martók Anita 

 Értékelő egyéni megbeszélések szülőinkkel  Óvodapedagógusok 

 Művészetek délutánja – Kulturális Gála  Demjénné Jónás Klára, Kondacs Tímea, Faggyas 

Jánosné 

JÚNIUS 

 

 Erdei óvoda     Huszár Istvánné igh. 

 Június 5. Környezetvédelmi Világnap   TESZ munkaközösség 

 Óvodaváró szülői értekezlet    Huszár Istvánné igh. Bíró Gyula ig., óvodapedagógusok 

 Diplomaátadó ünnepség    Szamóca csoport 

 Óvoda nyári műszakrendje, működésének előkészítése Bíró Gyula ig. Huszár Istvánné igh. 

 



 
Gál Ferenc Főiskola 

Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, Bölcsőde 
5540 Szarvas, Szabadság út 6-8. 

Telefon: 66/312-332, 66/886-035 

Fax: 66/311-550, E-mail:gyakorlo@gff-szarvas.hu 

www.gyakorloovi-suli.hu  

 
 

 

 

 

A FEJLESZTŐ MUNKA FOLYAMATA  

2016/2017. nevelési év 
Időszak Tevékenység Határidő Felelős 

Augusztus – 

szeptember 

 

 

- Diagnosztika (logopédiai, mozgásszervi, mentális, 

és az óvodai alprogramoknak megfelelő) 

- Az ebben a nevelési évben érkező gyermekek 

anamnézisének felvétele 

 

- A vizsgálati eredmények tükrében a fejlesztési 

feladatok elosztása kompetencia szerint (fejlesztés 

különböző területeken, logopédia gyógytestnevelés 

foglalkozások szervezése óvodában és iskolában) 

- A fejlesztő tevékenységek optimális feltételeinek 

megteremtése (eszközök, órarend, munkarend 

kialakítása) 

- A fogadóórák rendjének kialakítása, a hatékonyság 

fokozása érdekében 

 

 

  

IX. 19. 

 

 

IX. 30. 

 

X. 14. 

 

 

 

 

IX. 30.  

 

 

IX. 30.  

Podani Mihályné 

Szakemberek 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

Óvodapedagógusok 

 

A fejlesztő munkacsoport 

tagjai 

 

 

Szalbotné Kovács Mária 

 

Szakemberek, 

tanítók 

Október  

- Az egyéni fejlesztési tervek  

- elkészítése (óvodai alprogramoknak megfelelően) 

- Vizsgálati kérelem és időpont egyeztetés új, 

feltáruló esetekben (megyei biztonsághoz) 

 

X. 28. 

 

 

X. 28. 

 

 

 

 

Óvónők 

 

 

Óvónők, tanítók, 

szakemberek 

 

 

 

November-

december 

- A folyamatos fejlesztés feltételeinek  biztosítása 

 

XI. 14.  Podani Mihályné 

 

Január - A fejlesztés eredményéről egyéni tájékoztatás az 

óvodás gyermekek szüleinek 

- Iskolaérettségi vizsgálatokhoz időpont egyeztetése 

I. 27. 

 

 

I. 27.  

Óvónők 

 

 

Podani Mihályné 

Huszár Istvánné 

 

 

 

 

Február  

- diagnosztika 

 

II. 27. 
 

Óvodapedagógusok 

 

Március - A meglévő szakvélemények alapján 

kontrollvizsgálatok időpontjainak figyelemmel 

kísérése, a szülők tájékoztatása (megyei bizottság) 

 

 

III. 21.  

 
Huszár Istvánné 

Április - Az egyéni fejlesztési tervek elkészítése, fejlesztés 

a csoportokban, folyamatos konzultáció a 

kolléganőkkel 

 

 

IV. 28.  Podani Mihályné 

Óvodapedagógusok 

 

Május-június -  

-   A védőnők  szűrőmunkája (óvoda, iskola) 

- fejlesztés eredményéről egyéni tájékoztatás az 

óvodás gyermekek szüleinek 

- Az éves munka értékelése, tapasztalatok 

 

 

V. 12. 

 

V. 12. 

 

V. 31. 

 

Óvónők 

 

Szalbotné Kovács Mária 

Fejlesztő munkacsoport tagjai 

 

 


