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„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de 

soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan 

érezték magukat szavaidtól.” 

Carl Wiliam Buehner 

  

 

 

 

 

„A gyermek világra nyitott lény. A 

simogatásra simogatással, a jókedvre jó 

kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.” 

Mérei Ferenc 
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1.  A munkaterv tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi háttér:   

2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

2019. júl. 4. - (VII. 3.) EMMI rendelet. a 2019/2020. tanév rendjéről 

Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI Pedagógiai Programja, Szervezeti és 

Működési Szabályzata 

Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI Vámosszabadi Tagiskolája 

Házirendje 

 

 

 

2. Helyzetelemzés 

a. Tárgyi feltételek 

A nyári szünetben az iskola vizesblokkjai felújításra kerültek: járólapozás, WC-

csere, falikút cseréje, balesetveszélyes akasztók cseréje; tisztasági festés. 

A két osztályterem festése is megtörtént. 

Az eddigi kis méretű informatika teremből a gépeket áthelyeztük a Vámosszabadi 

Községi Önkormányzat közösségi termébe Ambrus Gellért polgármester úr 

engedélyével. Indokaink: A 15 negyedik osztályos tanuló nem fért el, illetve nem 

tudott dolgozni a kevés számú géppel.  

A kiürült helyiséget a fejlesztő pedagógus számára szeretnénk berendezni. 

 

Feladatok a tárgyi feltételek területén:  

Az oktató-nevelő munkához szükséges tárgyi eszközök biztosítása. 

Az iskola épületének, környezetének, tárgyi eszközeinek fokozottabb óvása, rendben 

tartása, rendeltetésszerű használatának felügyelete. 

Az iskola környezetének, tisztaságának felügyelete. 

Sporteszközök korszerűsítése, javítása, illetve beszerzése, főként pályázati úton. 

Felelős: Tagintézményvezető, pedagógusok. 

 

 

 

b. Személyi feltételek 

A 2019/20-as tanévben szakos ellátottságunk 100 %-os, az intézményben a nevelő-

oktató munkát a Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott képesítéssel 

rendelkező pedagógusok végzik. 

 

 

 

 



Kamocsai Antalné – osztályfőnök, tagintézmény-vezető 

1-2. osztály magyar 8 óra 
1-2. osztály matematika  5 óra 

3. osztály tehetséggondozás 1 óra 

1-2. osztály felzárkóztató 1 óra 

Összesen:  15 óra 
 

 

Bálintné Mitring Szilvia – osztályfőnök 

1-2. osztály rajz 2 óra 

1-2. osztály ének 2 óra 

3-4. osztály magyar  7 óra 

3-4. osztály matematika 5 óra 

3-4. osztály ének 2 óra 
3-4. osztály technika 1 óra 

3. osztály felzárkóztatás 2 óra 

5. osztály Kisbajcs természetismeret 2 óra 

6. osztály Kisbajcs természetismeret 2 óra 

Összesen:  25 óra 

 

Bubernik Eszter  

1-2. osztály napközi 15 óra 

1-2. osztály testnevelés 5 óra 
1-2. osztály környezet  1 óra 

1-2. osztály technika 1 óra 

3-4. osztály környezet 2 óra 

Összesen:   24 óra 
 

Tóth Katalin 

1-2. osztály etika 1 óra 

3-4. osztály napközi 15 óra 

3-4. osztály testnevelés 5 óra 

3-4. osztály etika 1 óra 
3-4. osztály rajz 2 óra 

Összesen:  24 óra 

 

 

 

 

 



c. Tanulók 

 

 tényleges létszám számított létszám 

1. o. 14 16 
2. o. 9 9 

3. o. 6 7 

4. o. 15 18 

 

 

 napközis csoportok 

1-3. o. 19 

2-4. o. 20 

 

 

 

 

3 Az intézmény belső működési rendje 

Az intézményben dolgozó pedagógusok munkaköri feladatai külön munkaköri leírással 

szabályozottak, melyek összhangot képeznek a belső működés feltételeit szabályzó 

törvényekkel, jogszabályokkal. 

 

a. Feladatok a belső működés területén, szervezési feladatok: 

Szeptember: 

- 2.  Osztálynévsor elkészítése és a naplók megnyitása. 

- Házirend ismertetése a megfelelő fórumokon. Határidő: szeptember 15 

- 7.  Étkeztetéshez szükséges igazolások begyűjtése, egyeztetés az Önkormányzattal. 

- 7.  Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök megszervezése, beindítása. 

- 7.  Órarend írásbeli rögzítése, leadása. 

- 7.  Nevelők heti fogadóórájának megjelölése. 

- 14.  SNI és BTM-es tanulók adminisztrálása, a fejlesztő foglalkozások beindítása. 

- 28.  Tanmenetek elkészítése, leadása. 

 

Október: 

- 5.  Törzskönyvek megnyitása. 

- 10.  Első évfolyamon az alapkészségek hiányosságának feltérképezése. 

Január: 

- 18.  A második félév órarendjének elkészítése. 

- 20.  Az első félév lezárása. 

- 27.  Tájékoztató füzetek kiadása. 



Február:  

- 26.  Szülők tájékoztatása a tankönyvellátás rendjéről, a kedvezményre jogosultaknak 

nyilatkozat kitöltése. 

Június: 

- 12.  Utolsó tanítási nap. 

19.  Naplók lezárása.                                                                                                  

Törzskönyvek, bizonyítványok kitöltése, lezárása 

 

 

Minősítésekhez kapcsolódó tevékenység  szervezése.  Határidő: ősz, OH által 

meghatározott időpontok. 

Pedagógusok önértékelésének megszervezése, lebonyolítása.  Határidő: A tervben 

szerelő határidők, egyeztetett időpontok. 

Pedagógusok fejlesztési tervében megfogalmazottak megvalósulásának nyomon 

követése .Határidő: A tervben szerelő határidők, egyeztetett időpontok. 

A pedagógusok továbbképzésének tervezése, szervezése, nyilvántartások vezetése. 

Határidő: 2020. március – június, illetve folyamatos. 

 

 

 

b. Értekezletek rendje 

 

 

 

Vámosszabadi Tagiskola 

 

- minden hétfőn - az aktuális feladatok megbeszélése (munkaterv alapján) 

- anyaiskolával való kapcsolattartás -  folyamatos telefonon, elektronikus úton 

- részvétel - a kisbajcsi iskolában tartandó értekezleteken. 

 

 

 

c. Tanév rendje – eseménynaptár 

Nem számozott tanítás nélküli napok: 

 

 

 

 

 



HÓNAP Jogszabályban 
meghatározott 
időszak 
munkanapjai 
száma 

Tanítási napok 
száma 

Nem számozott 
tanítás nélküli 
munkanapok 
tevékenysége 

Nem számozott 
tanítás nélküli 
napok száma 

szeptember 21 20 őszi kirándulás 1 
október 18    

november 20    

december 17 15 Mikulás 
Adventi gála 

2 

január 20    

február 20    
március 22    

április 18    

május 20    

június 10 7 kirándulás 
DÖK-nap 
nevelés nélk. mn. 

3 

összesen 186 180  6 
 

Események: 

SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER JANUÁR 

vas.     k. tn.   pé.   őszi szünet vas.     sze   téli szünet 

hé. tn.   sze tn.   szo.     hé. tn.   cs.   téli szünet 

k. tn.   cs. tn. erdei isk. vas.     k. tn. Alsós logika verseny pé.   téli szünet 

sze tn.   pé. tn. 
 megemlékezés/erdei 

isk. hé. tn.   sze tn.   szo.     

cs. tn.   szo.   erdei isk. k. tn.   cs. tn.   vas.     

pé. tn.   vas.     sze tn.   pé. tn. Mikulás Vámos hé. tn.   

szo.     hé. tn.   cs. tn.   szo. tn. Mikulás, ünnepi megeml. k. tn.   

vas.     k. tn.   pé. tn.   vas.     sze tn.   

hé. tn. szülői Vámos. sze tn.   szo.   Tekerj az iskoláértVámos hé. tn.   cs. tn.   

k. tn.   cs. tn.   vas.     k. tn.   pé. tn.   

sze tn.   pé. tn.   hé. tn. fogadó óra Vámos sze tn.   szo.     

cs. tn.   szo.     k. tn.   cs. tn.   vas.     

pé. tn.   vas.     sze tn.   pé. tn. adventi gála hé. tn.   

szo.     hé. tn.   cs. tn.   szo.   nevelés nélk. munkanap k. tn.   

vas.     k. tn.   pé. tn.   vas.     sze tn.   

hé. tn.   sze tn.   szo.   isk.nyitogató Kb. hé. tn.   cs. tn.   

k. tn.   cs. tn.   vas.     k. tn.   pé. tn.   

sze tn.   pé. tn.   hé. tn.   sze tn.   szo.     

cs. tn.   szo.   isk.nyitogató Vámos k. tn.   cs. tn.   vas.     

pé.   őszi kirándulás vas.     sze tn.   pé. tn. karácsonyi ünnepély hé. tn.   

szo.     hé. tn.   cs. tn.   szo.     k. tn.   

vas.     k. tn. megemlékezés pé. tn.   vas.     sze tn.   

hé. tn.   sze   okt.23. nemzeti ünnep szo.     hé.   téli szünet cs. tn.   

k. tn.   cs. tn.   vas.     k.   téli szünet pé. tn. első félév vége 

sze tn.   pé. tn.   hé. tn.   sze   téli szünet szo.     

cs. tn.   szo.     k. tn.   cs.   téli szünet vas.     

pé. tn. 
Kiskutatók 

akadályvers. vas.     sze tn.   pé.   téli szünet hé. tn.   

szo.     hé.   őszi szünet cs. tn.   szo.   téli szünet k. tn.   

vas.     k.   őszi szünet pé. tn.   vas.   téli szünet sze tn.   

hé. tn.   sze   őszi szünet szo.     hé.   téli szünet cs. tn.   

      cs.   őszi szünet       k.   téli szünet pé. tn. értesítők kiosztása 

                              



                              

FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS 

szo.     vas.     sze. tn.   pé.   nemzeti ünnep hé.   Pünkösd  

vas.     hé. tn.   cs. tn.   szo.     k. tn.   

hé. tn. szülői Vámos k. tn.   pé. tn.   vas.     sze. tn.   

k. tn.   sze. tn.   szo.     hé. tn. 
Anyák napja 

Vszabadi cs. tn.   

sze. tn.   cs. tn.   vas.     k. tn.   pé. tn.   

cs. tn.   pé. tn.   hé. tn. fogadó Vámos sz tn.   szo.     

pé. tn. farsang szo.     k. tn. fogadó Kisbajcs cs. tn.   vas.     

szo.     vas.     sze.   
nevelés nélk. 

munkan. pé. tn.   hé. tn.   

vas.     hé. tn.   cs.   tavaszi szünet szo.     k. tn.   

hé. tn.   k. tn.   pé.   tavaszi szünet vas.     sze. tn.   

k. tn.   sze. tn.   szo.   tavaszi szünet hé. tn.   cs. 
 

kirándulás 

sze. tn.   cs. tn.   vas.   tavaszi szünet k. tn.   pé. 
 

Dök nap 

cs. tn.   pé. tn. márc. 15. megeml. hé.   tavaszi szünet sze. tn.   szo.     

pé. tn.   szo.     k.   tavaszi szünet cs. tn.   vas.     

szo.   nyílt órák Vámos vas.   nemzeti ünnep sze. tn.   pé. tn.   hé.   
nevelés nélk. 

munkanap 

vas.     hé. tn.   cs. tn. versmondó v. Vámos szo.     k.     

hé. tn.   k. tn.   pé. tn.   vas.     sze.     

k. tn.   sze. tn.   szo.     hé. tn.   cs.   évzáró Vámos 

sze. tn.   cs. tn.   vas.     k. tn.   pé.     

cs. tn.   pé. tn.   hé. tn.   sze. tn.   sz     

pé. tn.   szo.     k. tn.   cs. tn.   vas.     

szo.     vas.     sze. tn.   pé. tn.   hé.   kézműves tábor 

vas.     hé. tn.   cs. tn.   szo.     k.   kézműves tábor 

hé. tn. Láss zölden! Vámos k. tn.   pé. tn.   vas.     sze.   kézműves tábor 

k. tn.   sze. tn.   szo.     hé. tn.   cs.   kézműves tábor 

sz tn.   cs. tn.   vas.     k. tn.   pé.   kézműves tábor 

cs. tn.   pé. tn.   hé. tn.   sze. tn.   szo.   kézműves tábor 

pé. tn.   szo.     k. tn.   cs. tn.   vas.     

szo.     vas.     sze. tn.   pé. tn.   hé.     

      hé. tn.   cs. tn.   szo.     k.     

      k. tn.         vas.           

 

évnyitó – felelős Kamocsai Antalné 

erdei iskola – felelős: Bálintné Mitring Szilvia, Kamocsai Antalné 

őszi kirándulás – felelős: Bálintné Mitring Szilvia 

október 6. megemlékezés – felelős: Bálintné Mitring Szilvia 

iskolanyitogató – felelős: Kamocsai Antalné 

október 23. megemlékezés – felelős: Bálintné Mitring Szilvia 

idősek napja – felelős: Bálintné Mitring Szilvia, Bubernik Eszter 

Tekerj az iskoláért! – felelős: Kamocsai Antalné 

december 1-14-ig  cipősdoboz ajándékok gyűjtése – felelős: Kamocsai Antalné 

december 6. Mikulás – felelős: Bubernik Eszter 

adventi családi barkácsdélután – felelős: Bubernik Eszter, Tóth Katalin 

adventi gála – felelős: Kamocsai Antalné, Bubernik Eszter 



karácsonyi ünnepély az iskolában – felelős: Kamocsai Antalné, Bubernik Eszter 

Betlehem a templomban felelős: Kamocsai Antalné  

farsang - felelős: Bubernik Eszter, Tóth Katalin 

nyílt órák és családi sportnap – felelős: Bálintné Mitring Szilvia, Kamocsai Antalné 

március 15. megemlékezés - felelős: Bálintné Mitring Szilvia, Kamocsai Antalné 

húsvéti barkácsdélután - Bubernik Eszter, Tóth Katalin  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Anyák napja – felelős: összes pedagógus 

falunap – felelős: Kamocsai Antalné, Bálintné Mitring Szilvia 

év végi kirándulás – felelős: Bálintné Mitring Szilvia 

évzáró – felelős: Kamocsai Antalné, Bálintné Mitring Szilvia 

 

 

d. Ügyeleti rend, fogadó órák rendje, csöngetési rend 

 

Nyitva tartás és gyülekezés rendje: Az intézmény tanítási napokon reggel ½ 7 órától 
délután 5 óráig tart nyitva. A tanulókat reggel ¾ 7 órától fogadjuk az intézményben, akiknek 
a tanítás kezdete előtt 10 perccel már a saját termükben kell tartózkodniuk.  
A gyermeket a szülő vagy az általa meghatalmazott (előre bejelentett) személy viheti el az 
iskolából. Elvált szülők esetén a bírósági végzésben meghatározottak alapján járunk el. 
 
 
 
 
  
A tanítási órák és szünetek rendje:  
1. óra: 8:00- 8:45 Szünet: 8:45- 8:55  

2. óra: 8:55- 9:40 Szünet: 9:40- 9:55  

3. óra: 9:55-10:40 Szünet: 10:40-10:55  

4. óra:10:55-11:40 Szünet: 11:40-11:50  

5. óra:11:50-12:35 Szünet: 12:35-12:40  

6. óra:12:40-13:25  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ügyeleti rend: 
 

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

reggeli 
ügyelet 
(6:45 perctől) 

Kamocsai 
Antalné 

Kamocsai 
Antalné 

Kamocsai 
Antalné 

Kamocsai 
Antalné 

Kamocsai 
Antalné 

harmadik – 
udvari - 
szünet 

Bálintné 
Mitring 
Szilvia 

Bubernik 
Eszter 

Tóth Katalin Bubernik 
Eszter 

Tóth Katalin 

tízórai 
kiosztása 

Kamocsai 
Antalné 
 

Kamocsai 
Antalné 

Kamocsai 
Antalné 

Kamocsai 
Antalné 

Kamocsai 
Antalné 

délutáni 
ügyelet 
(15:30 -16:30 
percig) 

Tóth Katalin Tóth Katalin Tóth Katalin Tóth Katalin Bubernik 
Eszter 

egyéb 
 
 

  Tóth Katalin 
(3. o. – 1. óra) 

  

 
 

e. Kapcsolattartás szülőkkel 
 
A szülői szervezet : folyamatos segítője iskolánk nevelő-oktató munkájának. 
Nagyon fontos feladatunk a szülőkkel való jó kapcsolat; az elsős diákok esetében a kialakítása, 

többi osztály tekintetében megőrzése és ápolása.  

A szülői összefogásnak számos jó gyakorlata alakult ki az évek során. A szülők jelentős hányada 

segítőkész, minden kezdeményezésünket támogatja, segítenek a szabadidős programok 

szervezésében. Ünnepségeinkre, rendezvényeinkre jellemzően családostul eljönnek. 

Szinte az összes szülő rendszeres és megfelelő szintű kapcsolatot tart fenn a pedagógusokkal, 

híradásainkat figyelik. 

- Az osztálypénz kérdését illetően figyelembe vesszük azt a törvényi alapelvet, hogy az 

állami alapfokú és középfokú oktatás térítésmentes, ebből kifolyólag mindenkire 

kiterjedő fizetési kötelezettséget nem írhatunk elő. 

- A tanév első szülői értekezletén a szülők nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak-e az 

osztálypénz szedéséhez. 

- Minden nevelő megjelöl heti 1 órát, amikor fogadja a szülőket. 

A szülők aktívan működő testületét az osztályokból delegált szülői munkaközösségek vezetői 

alkotják. 

Évente négy alkalommal – a tagintézmény-vezető részvételével – gyűlést tartanak, az aktuális 

programok megbeszélése céljából. 

A tanév kiemelt feladata ezen a területen:  

 a szülő és iskola kapcsolatának erősítése 

 közös programok szervezése 

 folyamatos tájékoztatás. 



 
A tájékoztatási rendszer formái: 

- SZM értekezletek 

- elektronikus napló 

- faliújság 

- üzenőfüzet 

- zárt facebook-csoport 

- iskola honlapja 

 
Szülői értekezletet évente két alkalommal tartunk az iskolában, illetve  

október hónapban a helyi Vackor óvodában. 

Fogadó órát szintén évente két alkalommal. 

f. Nyílt tanítási napok –bemutató órák 

 Az 1-2. osztály osztályfőnöke – az óvónőkkel való konzultáció után – két alkalommal 

átviszi a leendő első osztályosokat az iskolába, ahol részt vesznek egy tanórán így 

belekóstolva az iskolai életbe. 

 Iskolanyitogató  

Iskolánk tanulói  kis műsorokkal mutatkoznak be a meghívott vendégeknek, majd közös 

barkácsolás és – vendéglátással egybekötött - kötetlen beszélgetés következik. 

 Februárban nyílt tanítási órákkal és vidám családi vetélkedővel várjuk az érdeklődőket. 

Ezen kívül – egyeztetés után – a tanév során bármely tanítási órán várjuk az iskolás gyerekek 

szüleit és az intézményünk iránt érdeklődőket. 

 

g. Mindennapos testnevelés  

A mindennapos testnevelés öt óráját főszabály szerint úgy kell elosztani, hogy minden 

tanulónak minden nap legyen testnevelésórája. Egyedül az úszás tömbösíthető. A kiváltási 

lehetőségek között szerepel a sportköri foglalkozásokon való részvétel. A sportkör tartásának 

kötelezettségét szintén a köznevelési törvény írja elő. Iskolánkban tömegsportot lehet 

választani sportköri foglalkozásként.  

Az igazolt sportolókat kérelemre egy testnevelésóráról mentesítjük. Amennyiben élnénk a 

törvény adta maximális lehetőséggel (2 óra), a törzsanyag elsajátítatása csorbulna. A NAT 1.2.1. 

alfejezete elsősorban a kiváltások kapcsán tartalmaz rendelkezéseket: „A heti öt órából 

legfeljebb heti két óra a NAT testnevelés és sport műveltségterületében jelzett sport 

tevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, 

természetjárás, kirándulás), vagy – az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően – 

különféle más sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar történelmi sportok, 

mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok).” A 2019/20-as tanévben a 3. és 5. osztályosok 

úsznak, a tankerület által meghatározott rendben. 

 



4. Mérési munkaterv 

Első osztályban – képességek mérése. 
     Határidő: szeptember vége . 

     Felelősök: osztálytanító. 

Formatív mérések – a tanulási folyamatot végigkísérő értékelési mód ( memoriterek, 
kiselőadás, munkadarabok, írásbeli és szóbeli feleletek, házi dolgozatok, röpdolgozatok – 
ezek a felelettel egyenértékűek). 

Témazáró dolgozatok - eredménye meghatározó a félévi és év végi osztályzatnál. 

Határidő:  folyamatos. 

Felelős: osztálytanítók. 

Szummatív mérések – ( félévi, év végi mérések) minősítő értékelés, a tanulási időszak 
lezárása során  mérjük a tananyag elsajátításának szintjét.) 

Döntő súlya van a félévi és év végi osztályzatokban.  

Határidő: 2019.  január második-harmadik  hete. 

                  2019.  május vége június eleje. 

                    Felelős: osztálytanítók. 

 

5. Versenyeink 

 Helyi versenyek: 

Láss zölden környezetvédelmi csapatverseny – körzeti – 3.4. o. részére 

felelős: Kamocsai Antalné 

Versmondó verseny a költészet napján – körzeti 

felelős: Kamocsai Antalné (a Vámosszabadi Községi Önkormányzattal közös szervezés)  

 

 A tanév során a következő tanulmányi versenyekre készítjük fel a tanulókat:  

November: 

Dunaszegi matematika verseny (kistérségi) 

Öttevényi helyesírási verseny (kistérségi) 

Öttevényi meseismerő verseny (kistérségi) 

Győrladaméri anyanyelvi verseny (kistérségi) 

December: 

Holenda Barnabás Matematikaverseny (regionális, Győr) 



Január: 

Erdei manók kistérségi természetismeret csapatverseny Győr 

Február: 

Láss zölden! – környezetvédelmi csapatverseny (kistérségi Vámosszabadi) 

Zrínyi Miklós Matematikaverseny (megyei, Győr) 

Nyelvész Nyelvtanverseny (megyei, Győr) 

Április: 

Győrladaméri matematika verseny (kistérségi) 

József Attila szavalóverseny (kistérségi, Vámosszabadi) 

dr. Timaffy László Néprajzverseny (megyei, Győr) 

Hunyadi-napok (Nagyszentjános, kistérségi) 

Győrújfalui rajzverseny (kistérségi) 

 

6. Nevelési-oktatási feladatok 

 
Célunk: Elfogadó légkörben, de az erkölcsi normák és szabályok betartatásával a  színvonalas 
nevelő-oktató munka feltételeinek megteremtése, amelyben a tanulási folyamat hatékonyan  
valósulhat meg. 
 
A pedagógiai nevelő-oktató munkánk eredményesebbé tétele érdekében, ebben a tanévben, 
nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk  a következőkre: 
 

 Nevelő-oktató munkánk során elsősorban a pozitív megerősítés módszerének alkalmazása.  
Dicsérjünk többet és különösen a problémákkal küzdő gyerekek esetében erre minden apró 
lehetőséget ragadjunk meg! Soha nem a gyerek személyét szidjuk,  hanem azt a negatív 
cselekedetet, amit elkövetett. 

 Minden óránk legyen érdekes és törekedjünk a tanulók munkáltatására. 

 A  mérési eredmények fokozatos javítása. 

 Az önálló tanulást segítése – házi feladatok pontos, egyértelmű meghatározásával és 
ellenőrzésével. 

 A tanítási órák fegyelmének  biztosítása. ( Ne engedjük, hogy a  gyerekek bekiabálással vagy 
fegyelmezetlen magatartással társaik tanulását   ill. a pedagógus munkáját  akadályozzák!) 

 A szabadidőben segítjük a gyerekeket a hasznos elfoglaltság, játék megtalálásában. 
      A szabadidős , sport és  napközis foglalkozásra ugyanúgy fel kell    
      készülnünk, mint a  tanítási   órákra. 

 A napközi  tanulási rendjét következetesen be kell tartanunk a nyugodt tanulási  légkör 
érdekében, fejlesztő feladatok adásával lekötve azokat a gyerekeket, akik  gyorsabban 
tanulnak. 

 Ne hagyjuk, hogy bármelyik gyerek másik gyereket bántson!  A gyerekek közötti 
konfliktusok megelőzése érdekében a folyamatos felügyeletet biztosítanunk kell.  



 Közösségi programokkal erősítsük az iskola közösségéhez tartozást. 

 Az általános emberi értékek megfogalmazása mellet a személyes példamutatást, a pozitív 
hozzáállás érvényesítését az oktató-nevelő munkában. 

 
 
 

7. Gyermekvédelem  az iskolában 

Iskolánkban valamennyi pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 
ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében. E tevékenység kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli területekre egyaránt.  
Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős tevékenykedik: Kamocsai Antalné. 
Együtt működik a gyermekjóléti szolgálattal. 
 
A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai: 

 a gyermek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) figyelemmel kísérése, 
 a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az 

iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken, 
 a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása, 

igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés stb.), 
 a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése. 

 
Az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermek- és ifjúságvédelem céljainak megvalósítását: 

 az indulási hátrányok csökkentése, 
 a hátrányos helyzetű gyerekek tanulási előmenetelének figyelemmel kísérése,  
 a felzárkóztató foglalkozások, 
 az iskolai étkezés lehetősége, 
  napközis foglalkozás, 
 az egészségügyi szűrővizsgálat, 
 a személyes és egyéni tanácsadás, 
 a szülőkkel való együttműködés, 

a tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokról. 

 

8. Belső ellenőrzés 
 

Óralátogatások 
 

A tagintézmény-vezető a lehetőségek figyelembevételével minden osztályt, napközis csoportot 
és minden nevelőt meglátogat minden félévben. 
 Kiemelt  feladat az  
 

 Osztályfőnöki munka, közösségfejlesztés feladatainak ellenőrzése. 



 Iskolai rendezvények látogatása, a vállalt és kiosztott feladatok és a teljesítés 
összehasonlítása. 

 Adminisztrációs tevékenység folyamatos ellenőrzése. 
 
Az óralátogatás szempontjait az intézményi önértékelési szabályzat tartalmazza. 
 
 

 

 

9. Kapcsolattartás intézményekkel  
 
 

 Fenntartói önkormányzat  

Nagyon jó a munkakapcsolatunk a Vámosszabadi Községi  Önkormányzattal. Kölcsönösen 
törekszünk egymás munkáját segíteni. Azon fáradozunk, hogy az oktatással kapcsolatos  
gondokat, nehézségeket megoldjuk és zavartalanul működjön intézményünk. Ambrus Gellért 
polgármester úr és a képviselőtestület tagjai  támogatások sorával bizonyítják, hogy van 
létjogosultsága intézményünknek a község életében. Cserében aktívan részt vállalunk a 
közösségi életben és tanulmányi versenyeken elért helyezésekkel öregbítjük hírnevét. 
 

 Vackor Óvoda Vámosszabadi 
 
Jó a kapcsolatunk az óvodával, mely közvetlenül az iskola mellett található. A tagintézmény-
vezető és az óvodavezető rendszeresen egyeztetnek a várható gyermeklétszámról és a 
programokról. Rendszeresen meghívjuk egymást rendezvényeinkre, és több közös programot is 
szervezünk: pl. karácsonyi és húsvéti barkácsdélután, közös szereplés a templomi Betlehem 
előadáson, tanév végi kirándulás a leendő első osztályosokkal. 
   

 

„Bármit is teszel, vezessen szenvedély, buzgalom és lelkesedés!” 
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Záradék:  

A Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vámosszabadi 

Tagiskolája munkatervét  a nevelőtestület megismerte. 

 

Vámosszabadi, 2019. szeptember 30. 

 

 

 

Kamocsai Antalné             ………………………………………………….. 

 

Tóth Katalin                        ………………………………………………….. 

 

Bálintné Mitring Szilvia  ………………………………………………….. 

 

Bubernik Eszter                 ………………………………………………….    

 

 

 


