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MUNKATERV (2019–2020. TANÉV)
Az 2019–2020. évi munkát meghatározó tényezők:
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
 Az új Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény)
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban Kjt.)
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról (a Kjt. végrehajtási rendelete)
 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az
iskolai tankönyvellátás rendjéről
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről (sajátos
nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos szabályozás)
 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt
átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról
 Klebelsberg Központ elnöki utasítások
 A Közép-Pesti Tankerületi Központ által kiadott szabályozások, útmutatások
 Intézményi Pedagógiai Program
 Az 1-8. évfolyam NAT 2012 kompatibilis tantervei
 Az iskolai szakmai munkaközösségek javaslatai
Véleményezési és egyetértési jogot gyakorolnak:
 Diákönkormányzat
 Szülői Munkaközösség (SZMK)
 Intézményi Tanács
A munkaterv elfogadása a véleményezések figyelembe vételével a nevelőtestület törvényes jogköre.
Engedélyezett személyi feltételek alakulása
A Közép-Pesti Tankerületi Központ által a 2019-2020. tanévre engedélyezett álláshelyünk 61,5 fő
pedagógus, 0,5 fő iskolapszichológus, 6 fő NOKS, 10,5 fő technikai alkalmazott, összesen 78,5 fő. Az
osztályok és tanulócsoportok száma ugyanaz, mint az előző tanévben (15 alsós osztály, 11 felsős
osztály).
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Kiemelt feladataink a 2019-2020. tanévre
 2012-es kerettantervek szerinti (NAT 2012-höz igazított) helyi tantervek szerinti tanítás az 1-8.
évfolyamokon.
 Pedagógus életpálya modell bevezetésével kapcsolatos időarányos törvényi feladatok végrehajtása
 A 2019/20. tanévben (2019. október 8.) intézményi tanfelügyeletre való felkészüléssel, és az
intézményi önértékeléssel kapcsolatos törvényi feladatok végrehajtása.
 A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény és a végrehajtási rendelet szerinti tankönyvellátás
kivitelezése (KELLO rendszer folyamatos működtetése).
 Az Oktatási Hivatal és az esetlegesen a fenntartó által tervezett felméréseken jó (javuló) képet festeni
munkánkról.
 DiFeR mérés első évfolyamon (érintettek felmérése 2019. október 11-ig, OH-nak jelentés 2019.
október 25-ig, DIFER mérés 2019. november 29-ig).
 NETFIT®, a tanulók fizikai állapotának, edzettségének vizsgálata: 5-8. évfolyamon 2020. január 8.
és 2020. április 25. között kell megszervezni. A mérés eredményeit 2020. május 30-ig kell feltölteni
a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai (NETFIT) rendszerbe.
 Idegen nyelvi mérés (angol) a hatodik, nyolcadik évfolyamokon valamennyi érintett tanulóra
kiterjedően (2020. május 20. – szerda) az Oktatási Hivatal szervezésében. (OH felé előzetes
adatszolgáltatás 2019. november 22-ig, az OH felé az eredmények megküldése 2020. június 10-ig,
az eredmények közzététele honlapon szintén 2020. június 20-ig)
 Országos Kompetenciamérés: Anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődésének mérése a
hatodik, nyolcadik évfolyamokon valamennyi tanulóra kiterjedően (2020. május 27. – szerda) az
Oktatási Hivatal szervezésében. (OH felé előzetes adatszolgáltatás 2019. november 22-ig.)
 16 óráig tartó tanulói foglalkoztatás megszervezése az engedélyezett státuszok és a pedagógusok 32
órás kötött munkaidejének hatékony kihasználásával.
 Pályaorientációs nap (hatodik tanítás nélküli munkanapként megadott nap) tartalmas megszervezése
1-8. évfolyamon.
Tanulócsoportjaink
 15 alsós tanulócsoport
 15 alsós napközis csoport
 11 felsős tanulócsoport
 5 felsős napközis csoport
 1 felsős tanulószobai csoport
Pedagógus közösségek
Iskolavezetőség
Igazgató: Tiborcz Márta
Igazgatóhelyettes: Majsai Jánosné (alsó tagozat, napközi)
Igazgatóhelyettes: Kovács Pál (felső tagozat, tanulószoba)
A vezetők intézményben tartózkodásának rendje:
Tiborcz Márta, igazgató:
Hétfő–Kedd: 8.30-16 óráig; Szerda: 11–15 óráig Csütörtök: 8.30–16 óráig

Majsai Jánosné, alsós igazgatóhelyettes:
Hétfő,Szerda: 7.30–16.00 óráig, Kedd: 7.30–15.30, Péntek: 7.30–14 óráig

Kovács Pál, felsős igazgatóhelyettes:
Hétfő- Csütörtök: 7.45–16 óráig, Péntek: 9–16 óráig
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Munkaközösségek
1-2. évfolyam:
3-4. évfolyam:
Napközis:
Humán:
Idegen nyelvi:
Természettudományos:
Informatika, technika, testnevelés
Osztályfőnöki:

Danyiné Lovas Tímea
Vargáné Balogh Andrea
Koller-Kovács Melinda
Nagy Annamária
Csikiné Mérai Mónika
Balla Ferenc Istvánné
Opráné Vecsei Éva
Gombárné Jerovetz Beáta

Egyéni megbízások
Pályaválasztás:
Tankönyv:
Órarend:
E-napló
Dekoráció:
Alsós szertár:
Tanulói balesetbiztosítás:

8. évf. osztályfőnökök, 6. évf. osztályfőnökök
Csizmadia Edit, Kissné Németh Beáta, Soós Péter
Kovács Pál, Soós Péter
Dobos Zsuzsa, Kovács Pál, Soós Péter
Bárány Botond, Fekete Éva, Zolotnoki Zita
Benke Nóra
Szőke Zita

Biológia-földrajz szertár:
Testnevelés szertár:
Rajz szertár:
Matematika:
Fizika-kémia szertár:
Könyvtár:
Hirdetőtábla:

Takács Tímea, Jéri Szilvia
Testnevelés tanárok
Bárány András Botond
Balla Ferenc Istvánné, Fekete Éva
Balla Ferenc Istvánné, Kovácsné Urgyán Edina
Csizmadia Edit
Zolotnoki Zita

2019-2020. tanév időbeosztása a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet alapján
(180 tanítási nap + 6 nap helyi döntés alapján)
A szorgalmi idő
Első tanítási nap: 2019. szeptember 2. (hétfő),
Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. (hétfő).
A szorgalmi idő első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a
tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Tanítási szünetek
- őszi szünet: 2019. október 28-tól október 31-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
2019. november 4. (hétfő).
- téli szünet: 2019. december 23-tól 2020. január 3-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2020. január 6. (hétfő).
- tavaszi szünet: 2020. április 9-től április 14-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020.
április 15. (szerda).
Munkanap áthelyezések a 2019-2020. tanév szorgalmi időszakában
 2019. december 24. (kedd) helyett 2019. december 7-ét (szombat) jelölték meg munkanapként.
 2019. december 27. (péntek) helyett 2019. december 14-ét (szombat) jelölték meg munkanapként.
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Tanítás nélküli munkanapok:
1. október 9. (szerda): Pályaorientációs nap
2. december 7. (szombat): Belső továbbképzési nap
3. február 12. (szerda) Zuglói Pedagógiai Napok
4. április 21. (kedd) Tantestületi kirándulás
5. május 22. (péntek): Osztálykirándulások (péntek):
6. június 5. (péntek) Németh Imre (DÖK) Nap
2019-20. tanév szorgalmi idejére eső kiemelt munkaszüneti napok:
1956. évi forradalom emléknapja – október 23.(szerda), iskolai ünnepség: október 22.
Mindenszentek – november 1. (péntek)
Karácsony – december 25-26. (szerda-csütörtök)
Újév - január 1. (szerda)
1848-49. forradalom és szabadságharc ünnepe – március 15. (vasárnap), iskolai ünnepség: március 13.
Nagypéntek – április 10. (péntek)
Húsvéthétfő – április 13. (hétfő)
Munka ünnepe – május 1. (péntek)
Pünkösdhétfő – június 1. (hétfő)

Iskolai programok
Szülői értekezletek (17.00–17.45) és fogadóórák (17.45–19.00)
 szeptember 2. (hétfő) – 1. évfolyam szülői értekezletek
 szeptember 4-10. (kedd-kedd) – 2-4. évfolyam szülői értekezletek
 szeptember 9-10. (hétfő-kedd) – 5-8. évfolyam szülői értekezletek
 szeptember 12. (csütörtök) – 17 óra SZMK választmányi ülés
 szeptember 24. (kedd) – 17 óra, 5. évfolyamos tanári bemutatkozó fórum
 október 10. (csütörtök) – 17 óra, 6. évfolyamos szülői fórum
 november 6. (szerda) – 17 óra, 8. évfolyamos, beiskolázási szülői értekezlet
 november 19. (kedd) – 17 óra, fogadóórák
 február 4. (kedd) – 17 óra, szülői értekezletek és fogadó órák
 február 27. (csütörtök) – 17 óra, 7. évfolyamos szülői fórum
 március 10. (kedd) – 17 óra, hit és erkölcstan szülői tájékoztató 1-8. évfolyam
 április 28. (kedd) – 17 óra, fogadó órák
 május 4-5. (hétfő-kedd) – 17 óra, szülői értekezletek
Vezetőség fogadóórája
 Igazgató:
előzetes telefonos egyeztetéssel
 Alsós igazgatóhelyettes: hétfő
1500- 1600óráig
 Felsős igazgatóhelyettes: hétfő
1500- 1600óráig
Egyéb megemlékezések, ünnepélyek, iskolai szintű programok:

2019.
 szeptember 2. (hétfő) Tanévnyitó műsor
felelős: Madarász Judit Anita, (Horváthné Karsai Ildikó)
 szeptember 12. (csütörtök) „Gólya-gólya!” játékos gólyaavatás
 felelős: Koller-Kovács Melinda, 1. osztály napközis csoportvezetők
 szeptember 23. (hétfő) Koszorúzás Németh Imre születésének évfordulója alkalmából
 felelős: Fabuss Bernadett
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 szeptember 24. (kedd) 14 óra – Ötödikesek átadása
felelős: érintett osztályfőnökök; Kovács Pál igh.
 szeptember 27. (péntek 1600 – 2100) „Kutatók éjszakája” – több állomásos „portyázás” a tudomány
világában 5-8.osztályosoknak
felelős: Balla Ferencné
 október 1. (kedd) Zene világnapja
felelős: Madarász Judit
 október 6. (4. péntek) Nemzeti gyásznap
felelős: Gombárné J. Beáta, Veinelt Nóra
 október 7-11. Első tematikus hét (Állati móka, négylábúak hete) – alsós program délelőtt-délután
felelős: Benke Nóra, Huszkó Zsolt, Kutassy Orsolya, Sallai Beáta
 október 12. (szombat) Családi nap (tanítás nélküli munkanap)
felelős: Zolotnoki Zita, nevelőtestület
 október 17 vagy 24. (csütörtök) Papírgyűjtés
felelős: Zolotnoki Zita
 október 23. (22. kedd) A köztársaság kikiáltásának ünnepe, az ’56-os forradalom emléknapja
felelős: Csizmadia Edit
 november 4. (hétfő) - Magyar Tudomány Napja összekapcsolva a Feltalálók Napjával: faliújság,
interaktív program, vagy előadás látogatás a meghirdetett programok függvényében
felelős: Balla Ferencné
 november 11-15. Második tematikus hét (Márton madarai) – alsós program délelőtt-délután
felelős: Gellén Éva, Kurczi Márta, Polgári Tünde, Schiffer Ildikó
 november 12. (kedd) – I. negyedéves osztályozó, felső tagozat
felelős: Kovács Pál, osztályfőnökök
 december 2. (hétfő) – bukásértesítők kiküldése
felelős: szaktanárok, osztályfőnökök
 december 2-9-16. (hétfő) Adventi gyertyagyújtás
Felelősök: Koller-Kovács Melinda, 3. évfolyamos napközisek
 december 6. (péntek) Mikulás-járás délelőtt és a napköziben
felelős: Zolotnoki Zita
 december 6. (péntek) Krampusz-buli – alsó tagozat
felelős: Koller-Kovács Melinda, napközisek
 december 6. (péntek) Mikulás-buli – felső tagozat + Disco
felelős: Zolotnoki Zita
 december 13. (péntek) – Luca napi vásár
felelős: Koller-Kovács Melinda, napközisek
 december 14. (szombat) – projektnap/Karácsony
felelős: valamennyi osztályfőnök
 december 18. (szerda) Karácsonyi hangverseny
felelős: Madarász Judit Anita, Zolotnoki Zita
 december 16-19. (hétfő-csütörtök) Karácsonyi óvodalátogatás (műsor)
 felelős: 4. évfolyam tanítói és napközisei
 december 20. (péntek) Karácsonyi műsor
felelős: Karácsonyi hangverseny + óvodai műsor részletek felelősei + gyertyagyújtás

2020.
 január 13-17. (hétfő-péntek) – Intenzív hét 8. évfolyamosoknak
felelős: magyar és matematika szakos tanárok
 január 16. (csütörtök) – Hóemberek Világnapja
felelős: Koller-Kovács Melinda, napközisek
 január 21. (kedd) – A magyar kultúra napja
felelős: Nagy Annamária
5

 február 4. (kedd) – Medve nap
felelős: Koller-Kovács Melinda, napközisek
 február 10-14. (hétfő-péntek) Zuglói Pedagógiai Napok részvétel
felelős: Iskolavezetés
 február 12. (szerda) és február 19. (szerda), beiskolázási szülői értekezlet mindkettő 17.30-kor
felelős: Iskolavezetés és leendő elsős tanítók
 február 20. (csütörtök) Felsős farsang 5-8. évfolyam
felelős: Kovács Pál, Zolotnoki Zita, felsős kollégák
 február 21. (péntek) Alsós farsang 1-4. évfolyam
felelős: Majsai Jánosné., Zolotnoki Zita, + 2.A, 3.B, 4.A tanítók és napközis csoportvezetők
 február 25. (kedd) Diktatúrák áldozatainak emléknapja
felelős: Orosz Ivett
 március 2. (hétfő) Játszóház (Kiszézés)
 felelős: Koller-Kovács Melinda, napközisek
 március 6. (péntek) Iskolahívogató - beiskolázási játszóház
felelős: Iskolavezetés, leendő elsősök
 március 11. (szerda) és március 18. (szerda) beiskolázási „Nyílt napok”
felelős: Iskolavezetés
 március 14. (13. péntek) HE-π projektnap
felelős: Fekete Éva
 március 15. (13. péntek) Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe
felelős: Nagymihályné Orbán Edit
 március 24-25. (kedd-szerda) Nyílt órák alsó (24.) és felső (25.) tagozaton
 április 1. (szerda) Bolondos nap
 felelős: alsós tanítók és napközisek
 április 3. (szerda) Németh Imre Kosárlabda Torna, MOA 5-6. évfolyam
 felelős: Fabuss Bernadett, Fasimon Ádám, Ronkay László
 április 6-8. Harmadik tematikus hét (Aranyhalak, titokhalak, halak a művészetben) – alsós program
délelőtt-délután
felelős: Dubán Elvira, Riemer Andrea, Somogyi Ilona Gabriella
 április 11. (8. szerda) Költészet Napja – irodalmi vetélkedő
felelős: Gombárné J. Beáta, Veinelt Nóra
 április 16. (csütörtök) Holokauszt áldozatainak emléknapja
felelős: Bárány A. Botond
 április 20. (hétfő) – III. negyedéves osztályozó, felső tagozat
felelős: Kovács Pál, osztályfőnökök
 április 20-24. (hétfő-péntek) Fenntarthatósági Témahét iskolai rendezvényei
 felelős: Jéri Szilvia, Takács Tímea
 április 22. (szerda) Föld világnapja
 felelős: Koller-Kovács Melinda, napközisek
 április 23. (csütörtök) Könyvbörze
felelős: Koller-Kovács Melinda, napközis csoportvezetők
 május – Papírgyűjtés
felelős: Zolotnoki Zita
 május 4. (hétfő) – bukásértesítők kiküldése
 felelős: szaktanárok, osztályfőnökök
 május 4–8. Anyák napi köszöntők
felelős: oszt. főnökök+napközis kollégák
 május 4–8. Madarak és fák napja, Fák örökbefogadása
felelős: Koller-Kovács Melinda, napközisek
 május 20. (szerda) Szövegértés felmérés – 3-4. évfolyam
felelős: alsós igh., Majsai Jánosné, Vargáné Balogh Andrea, Nagy Annamária
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 május 20. (szerda) Idegennyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon
felelős: Kovács Pál, igh., Csikiné Mérai Mónika, angol szakos tanárok
 május 27. (szerda) Kompetenciamérés a 6. és a 8. évfolyamon
felelős: Kovács Pál, igh., méréskoordinátor, Nagy Annamária, és magyar szakos tanárok, Balla
Ferenc Istvánné és matematika szakos tanárok
 május 28. (csütörtök) Németh Imre Gála
felelős: Zolotnoki Zita, Iskolavezetés
 június 2-5. Negyedik tematikus hét (Állati olimpia, sportos hét) – alsós program délelőtt-délután
felelős: Barócsi-Papp Viktória, Hamvas Krisztina, Koller-Kovács Melinda, Schiffer Ildikó
 június 4. (csütörtök) Nemzeti Összetartozás Napja – megemlékezés
felelős: Tiborcz Márta
 június 5. (péntek) Németh Imre (DÖK) Nap
 felelős: Zolotnoki Zita, Iskolavezetés
 június 12. (péntek) Éves sportértékelés, éves tanulmányi versenyértékelés
felelős: testnevelés tanárok, igazgató-helyettesek
 június 15. (hétfő) Ballagás (17 óra)
felelős: 7. és 8. évfolyam ofő-k, Zolotnoki Zita
 június 19. (péntek) Tanévzáró ünnepély (8 óra)
felelős: 4. évfolyam tanítói és napközis tanítói
 20120–21. Tanévnyitó ünnepély (2020. szeptember 1. - kedd)
felelős: Madarász Judit Anita, felső tagozatos kollégák
A tanulmányi versenyek házi fordulóit a kerületi/fővárosi/országos versenyidőpontokhoz igazítjuk.
Versenynaptárunkat a szakmai munkaközössége munkatervei tartalmazzák.
Iskolai etika oktatás helyett választható hit- és erkölcstan oktatás helyi rendje az 1-8. évfolyamon
(katolikus, református, evangélikus, Hit Gyülekezete):
* Etika órákkal egy időben, csoportbontásban. Részleteiben lásd az órarendekben…
A hit- és erkölcstan oktatását az egyházak által kijelölt hitoktatók végzik.
Iskolai kórus időpontjai
hétfőnként a 6. órában alsós kórus a 3-4. évfolyam számára
csütörtökönként a 7. órában felsős kórus
Iskolagyűlések
Aktuálisan a Vezetőség által kezdeményezett időpontban.
Tantestületi értekezletek
* Alakuló értekezlet: 2019. augusztus 23. (péntek) 8h
* Tanévnyitó értekezlet: 2019. augusztus 30. (péntek) 8h
* Félév végi osztályozó értekezlet: 2019. január 28. (kedd) 14h
* Félévzáró értekezlet: 2020. február 4. (kedd) 14h
* Belső továbbképzési értekezlet: 2019. december 7. (szombat) 8 h
* Év végi osztályozó értekezletek: 2020. június 12. (péntek) 14h
* Tanévzáró ünnep és bizonyítványosztás: 2020. június 19. (péntek) 8h
* Tanévzáró értekezlet: 2020. június 19. (péntek) 9.30h
Egyéb havi munkaértekezletek
* október 15. (kedd) 16h – GYERMEKVÉDELMI FELADATOK TEENDŐI
* november 19. (kedd) 16h – Értékelés fontossága
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* december 10. (kedd) 16h – Továbbképzések tanulságai, munkaközösségi beszámolók összegzése
*
*
*
*
*

január 7. (kedd) 16h
február 4. (kedd) 14h (egyben félévi értekezlet)
március 10. (kedd) 16h
május 5. (kedd) 16h
június 19. (péntek) 9.30h (egyben tanévzáró értekezlet)

Osztályozóvizsgák tervezett ideje
* félévi: 2020. január 23-24. (csütörtök-péntek) 8h
* tanév végi: 2020. augusztus 26-29. (szerda-csütörtök-péntek) 8h
Az 2020–2021. tanév indításához kapcsolódó időpontok
* Alakuló értekezlet: 2020. augusztus 24. (hétfő) 8h
* Javítóvizsgák, osztályozóvizsgák: 2020. augusztus 26-29. (szerda-péntek) 8h
* Tanévnyitó értekezlet: 2020. augusztus 31. (hétfő) 8h
* Tanévnyitó ünnepély: 2020. szeptember 1. (kedd) 8h
Tiborcz Márta, igazgató

Budapest, 2019. szeptember 12.
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