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VII. számú előterjesztés 
 

Őcsény község képviselő-testületének 
2009. december 16-án 1700-órakor megtartandó ülésére 

 
 

Általános Művelődési Központ 2009/2010-es tanév munkatervének 
véleményezése 

 
Előterjesztő: Ősze Józsefné 
                     ÁMK Igazgató 
Készítette:Ősze Józsefné 
Véleményezte: Nevelőtestület 
                         Szülői Munkaközösség 
                          Iskolaszék  
                          Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága 2009.XII.9. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Az önkormányzat intézményeinek 2009/2010-es tanév munkatervét a képviselő-
testület hagyja jóvá. Az Általános Művelődési Központ felülvizsgálta a 
jogszabályoknak megfelelően a 2009/2010-es tanév munkatervét és jóváhagyásra a 
testület elé terjesztette.  
 
Az Általános Művelődési Központ 2009/2010-es tanév munkaterve megtekinthető: 
http://ocseny.hu/html/testuleti_ulesek.htm  
 
 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
A fentiek és a melléklet alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő- 
testülete az Általános Művelődési Központ 
2009/2010-es tanév munkatervét a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Felelős: Ősze Józsefné ÁMK igazgató  
Határidő: folyamatos 

 
Őcsény, 2009. december 3. 
 
 
 
 

Fülöp János 
polgármester 
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A 2009/2010-es tanévet változatlanul 17 nevelő kezdi meg. Egy nevelőnk szerződése lejárt, 
munkaviszonya megszűnt. Egy nevelőnk visszajött GYES-ről. Két óraadó kolléga egészíti ki 
a nevelőtestülete, egy kémia, és egy angol szakos. 
Az iskola létszáma csökkent, két nyolcadik osztály ment ki, és egy első osztály jött be. A 
létszámok az alábbiak szerint alakultak: 
1. osztály: 23 fő      
2/a osztály 14 fő 
2/b osztály 15 fő 
3. osztály: 25 fő 
4. osztály: 28 fő 
5. osztály: 21 fő 
6. osztály: 21 fő 
7. osztály: 24 fő 
8. osztály: 25 fő Az iskola létszáma: 196 fő 
Nemzetiségi németes: 89 fő 
Napközisek száma: 96 fő      
Tanulószoba: 18 fő 
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ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA 

MUNKATERV 

 

2009/2010-es tanév 
 

 

 

 

 

 

Az iskola éves munkaterve, kiemelt feladatai, összhangban állnak az iskola minőségirányítási 

programjával, és az egészség - és környezeti nevelési program feladataival. Tartalmazza a 

2009/2010-es tanévre aktualizált feladatokat, ezért külön egy évre szóló minőségirányítási 

program nem készül. Munkatervünkhöz kapcsolódik a védőnő egészségnevelési terve, az 

óvoda munkaterve is. Munkatervünk kiegészítő része a havi bontásban megjelenő 

eseménynaptár. Munkatervünk tartalmazza a Közösségi Ház állandó rendezvényeit is. 
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KIEMELT FELADATAINK: 

 

- A Pedagógiai Programunk, helyi tantervünk, tanmenetünk átdolgozása a kompetencia alap 

oktatás kiteljesedése, a nem szakrendszerű oktatás bevezetése és az SNI-s tanulók oktatása 

miatt. 

 Felelős: minden nevelő, Kovács Józsefné, Ősze Józsefné 

 Forma: nevelőtestületi értekezlet 

 Határidő: október vége 

 

- Kompetencia alapú oktatás folytatása minden osztályban (HEFOP-3.1.3.pályázat alapján), 

egyes elemeinek adaptálása más tantárgyakban is.  

 Felelős: ebben a formában oktató nevelők 

 Határidő: folyamatos 

 Ellenőrzi: Ősze Józsefné 

 

- A szövegértés mérés, DIFER mérés és eredményeinek értékelése, fejlesztési terv készítése. 

 Felelős: Hajnalné Ládi Katalin 

 Határidő: mérések: október első hete, és május vége 

 Ellenőrzi: Kovács Józsefné 

 A mért eredmények összehasonlítása az országos mérés eredményeivel. 

 Felelős: Ősze Józsefné 

 

- A szociális kompetencia és az életpálya-építési kompetencia beillesztése az osztályfőnöki 

tanmenetekbe. 

 Felelős: Jaksa Jánosné, Deutschné Kiss Rózsa 

 Ellenőrzi: Ősze Józsefné 

 Határidő: október vége 

 

- Tanulás tanítása: feladatgyűjtemény összeállítása, módszerek összegyűjtése 

 Felelős: Kovács Józsefné 

 Ellenőrzi: Ősze Józsefné 

 Határidő: minden hónap 20.-a  
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- Folytatjuk a hon-és népismereti tantárgy keretén belül a Pedagógiai Programunkban 

meghatározott kirándulásokat:  

4. oszt. – Csapai ház   5. oszt. – Decs: Baba Múzeum, Ete – emlékmű  

 6. oszt. – Báta    7. – 8. oszt. – Szekszárd 

  

 

A tanév során folyamatosan végzett feladataink: 

 

- Folytatjuk a nevelők két hónapos munkaköri leírásának meghatározását. 

 Felelősök: Ősze Józsefné, Kovács Józsefné 

 Határidő: kéthavonta 

 

- Napközis, és osztályfőnöki munkatervek elkészítése a megbeszélt szempontok alapján 

 Felelősök: osztályfőnökök, napközis nevelők 

  Határidő: október vége (új osztályfőnökök első félév végére) 

 Ellenőrzi: Kovács Józsefné, Ősze Józsefné 

 

- Az egész tanévet átfogó feladatként kezeljük a hiányok pótlását, a később érő tanulók 

felzárkóztatását. A céltudatod fejlesztés érdekében minden nevelő az elmúlt év végi 

méréseket alapul véve, a tanmenete elején fejlesztendő célokat fogalmaz meg, melyet az év 

során kiemelten fejleszt. Az egyéni fejlesztési tervek alapjai lesznek a pedagógus - 

értékelésnek. A felzárkóztatást szolgálja a nem szakrendszerű oktatás bevezetése az 5. 

osztályban. 

 Felelős: minden nevelő 

 Határidő: folyamatos 

 Ellenőrzés az önértékelés során, az ellenőrzést végző vezető jelenlétében. 

 

- Mivel az alsó tagozatban évfolyamismétlés csak szülői belegyezéssel lehet, ezért kiemelten 

kezeljük, a hátrányokkal küszködő tanulók felzárkóztatását, fejlesztését (IPR), az 1-4. 

évfolyam eredményes elvégzése érdekében.  

- Folytatjuk az IPR kiterjesztését a felső tagozatban is.  

- Az SNI-s gyerekek gyógypedagógus vezetésével fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt, a 

Kt 30§-a által előírtak szerint. 

 Felelős: Németh Klára 
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Határidő: folyamatos 

 Ellenőrzi: Kovács Józsefné, Ősze Józsefné   

 

- Logopédus alkalmazása az óvodában és az iskola első osztályában. 

 Felelősök: Kovács Józsefné, Csirzóné Kovács Éva 

 Határidő: szeptember 20. 

 Ellenőrzi: Ősze Józsefné 

 

- Fontos feladatunk a tehetséggondozás is. Tehetséges tanulóink fejlesztésére több 

lehetőséget kínálunk: 

- Szakköröket: foci: 1-4. osztály - Deák István  

  számítástechnika: 5-8. osztály- Jaksa Jánosné 

  természetbarát: 4-5-6. osztály – Deutschné Kiss Rózsa 

  énekkar: 4-8. osztály – Steiner Gáborné 

  rajz, képzőművészet: 1-6. osztály – Scultéty Erzsébet  

  csipkeverés, szövés: 5-8. osztály – Hammerné Görög Éva, Minorits Jánosné 

  alkotó: 1-4. osztály - Hajnalné Ládi Katalin 

  német: 7-8. osztály – Steiner Gáborné 

A mindennapos testedzés érdekében tömegsport foglalkozásokat tartunk, heti két órában 

(Deák István – felső tagozat, Gébertné Gáli Katalin – alsó tagozat), a harmadikosok és a 

másodikosok számára úszásoktatás biztosítunk (Gébertné Gáli Katalin). 

     Minden induló szakkörhöz szakköri munkaterv készül 

 Felelősök: szakkört tartó nevelők 

 Határidő: október 1. 

 Ellenőrzi: Kovács Józsefné, Ősze Józsefné 

 

- Szaktárgyi és sportversenyekre való felkészítést, részvételt.  

 Felelős: szaktanárok 

 

- Levelezős versenyeken való részvételt:   

  Felelős: minden nevelő   

Határidő: folyamatos 
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- Hetedik, nyolcadik évfolyamokon továbbra is kínáljuk a középiskolai előkészítőket:   

magyar, matematika. 

 Felelősök: Dr. Tóthné Gulyás Tímea, Jaksa Jánosné  

 Határidő: szeptember 26.  

 

- Ebben a tanévben is megszervezzük a „Tanuló Nebuló” tanulmányi versenyünket, melynek 

már hagyománya van a környező településeken.  

 Felelősök: Ősze Józsefné, minden nevelő    Határidő: május első hete 

 

- Továbbra is folytatjuk a nevelő testület által meghatározott belső méréseket: DIFER, 

szövegértés, minimum-mérések (év végén csak a bukásra állóknál mérjük). Év végi 

felmérések (nyolcadikban csak a „kétesre” állókkal íratunk). 

 Felelős: minden nevelő 

 Határidő: tanév vége 

 Ellenőrzés: beszámoló a tanév végi munkaközösségi foglalkozásokon 

 

- A tanulók fizikai állapotának mérése évi két alakalommal. 

 Felelősök: Testnevelést tanító nevelők 

 Határidő: nevelői ütemezés alapján (egy mérés ősszel, egy tavasszal) 

 Ellenőrzi: Kovács Józsefné, Ősze Józsefné 

 

- Környezeti nevelés programunk kiemelt feladata, hogy tanulóink jobban megismerkedjenek 

közvetlen környezetükkel. Ennek érdekében ebben a tanévben is megszervezzük az „erdei 

iskolát”.  

 4-5- 6. évfolyamon: egy napos 

 Felelősök: Deutschné Kiss Rózsa, osztályfőnökök 

 Ellenőrzi: Ősze Józsefné 

 

- Iskolánk lehetőséget biztosít fakultatív hit- és vallásoktatásra. A foglalkozások időpontját, 

helyét a hitoktatóval közösen határozzuk meg. 

 Felelős: Czakóné Bognár Tímea 
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Ebben a tanévben is kiemelt figyelmet fordítunk a magatartás formálására, a 

viselkedéskultúra fejlesztésére: 

- Ennek érdekében naponta legalább két szünetben legyenek osztályaikban az osztályfőnökök. 

– Fordítsunk nagyobb figyelmet a folyamatosan rendetlenkedő gyerekekre. 

- Fontos a magatartási kódex következetes betartatása. 

- Magatartás és szorgalom értékelése továbbra is havonta történik, a nevelők javaslatait 

figyelembe véve az osztályfőnök bejegyzi az osztálynaplóba, és az ellenőrzőbe. Az év közben 

adott jegyeknek és a félévi, illetve év végi jegyeknek összhangban kell lenniük. 

A felső tagozatban minden hónapban a nevelők közösen határozzák meg a jegyeket. 

 

Szeptember végére elkészül a vezetői hospitálás, ellenőrzés félévi rendje, melyet minden 

nevelő megkap. Az ellenőrzés október elején kezdődik. A hospitálások, ellenőrzések a 

pedagógus-értékelés részét képezik. 

 

Az intézmény minőségirányítási vezetőjére átruházom az alábbi feladatokat: 

- napi szervezési feladatok ellátása 

- érdemjegyek figyelemmel kísérése a naplóban (több órás tantárgy esetén havi két érdemjegy 

kötelező), jegyek beírása „kis füzet” 

- szövegértés feldolgozása – beírás a naplóba 

- hospitálás 

- PP, SZMSZ módosítások elvégzése az igazgatóval, és helyettessel együtt 

- Naplók ellenőrzése az eljárásrendben meghatározottak szerint 

 

A 2009/2010. tanév előkészítésének rendje: 

- Alakuló értekezlet: 2009. 08. 24. 

- Javítóvizsga: 2009. 08. 25. 

- Igazgatói értekezlet: 2009. 08. 27. 

- Felsős munkaközösségi foglalkozás: 2009. 08. 26. 

- Alsós munkaközösségi foglalkozás: 2009. 08. 26. 

- Tanévnyitó értekezlet: 2009. 08. 31. 

- Tanévnyitó tanácskozások: testnevelés 2009. 08. 27. 

- Első félév vége: 2010. 01. 15. (félévi értesítők kiadása 01. 22-ig) 

- Tanév vége: 2010. 06. 15.  

Kötelező tanítási napok száma: 183 nap. 
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2009/2010. tanévi szünetek: 

- Őszi szünet: 2009. 10. 26. – 2009. 10. 30. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2009. 10. 22. 

Szünet utáni első tanítási nap: 2008. 11. 02. 

  - Téli szünet: 2009. 12. 23. – 2009. 12. 31. 

 Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2009. 12. 22. 

Szünet utáni első tanítási nap: 2010. 01. 04. 

 - Tavaszi szünet: 2010. 04. 02. – 2010. 04. 06. 

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2010. 04. 01. 

Szünet utáni első tanítási nap: 2010. 04. 07. 

 

A 2008/2009 tanévben felhasználható 5 tanítás nélküli munkanap felosztása: 

- Évindító diáknap 
- Nevelési értekezlet (témájáról később dönt a tantestület) 

- Tanuló Nebuló tanulmányi verseny  

 - Témanap (Honismeret) 

- Szabadon felhasználható a nevelők döntése alapján 

 

Egész iskolát érintő megemlékezések: 

 Aradi vértanúk ünnepe – október 6. 
 A köztársaság kikiáltásának ünnepe – október 23. (falu ünnepély) 

 Karácsonyi ünnepély – december 19. (falu ünnepély) 

 A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak ünnepe – február 25. 

 Március 15. – nemzeti ünnepünk (falu ünnepély) 

 A holokauszt áldozatainak ünnepe – április 16. 

 

Szülői értekezletek és fogadóórák rendje: 

   
 Alsós szülőértekezletek: 2009. 10. 06. 2010. 02.   2010. 05.   

 Felsős szülőértekezletek: 2009. 10. 13. 2010. 02.   2010. 05.  

 Pályaválasztási szülőértekezlet: 2009. 12. 

 

Fogadóórák a felsőben a szülőértekezletek napján 1700 órától; alsóban a szülőértekezletek 

után. 
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Tantestületi és egyéb értekezletek: 

 
- Alakuló értekezlet 

- Tanév előtti munkaközösségi értekezletek 

- Tanévnyitó értekezlet: a 2009/2010-es tanév kiemelt feladatainak, az iskola munkatervének 

elfogadása.  

- Félévi osztályozó értekezlet: 2010. 01.  

- Félévi értekezlet: 2010. 01. Az első félév munkájának áttekintése, szükség esetén a további 

feladatok korrigálása. Felelős: kovács Józsefné 

- Év végi osztályozó értekezlet: 2010. 06.  

- Év végi munkaközösségi értekezletek: 2010. 06. 16.-tól 

- Tanévzáró értekezlet: 2010. 06. - a 2009/2010 tanévben végzett feladatok áttekintése, 

értékelése. Felelős: Ősze Józsefné 

- Aktuális tantestületi értekezletek: nagy rendezvények előtt.  

Felelős: a rendezvény szervezője és Deutschné Kiss Rózsa 

- Vezetői tanács: szükség esetén, a törvény által előírtak szerint. Felelős: Ősze Józsefné 

 

Rendkívüli értekezlet a nevelőtestület és a fenntartó kezdeményezésére bármikor 

összehívható. Az értekezletek napja: hétfő. 

 

Nevelői ügyelet: 

 
Reggel hét órától az alsós és a felsős épületben egy nevelő; fél nyolctól és a szünetekben 

mindkét épületben két nevelő. 

 Felelős: alsóban: Kovács Józsefné  

   felsőben: Deutschné Kiss Rózsa 

 

 

 

Egyéb feladatokat ellátók: 

Hangosításért felelős: Deák István 

Pályaválasztási felelős: Jaksa Jánosné 

Minőségirányítási felelős: Deutschné Kiss Rózsa 

Közalkalmazotti tanács vezetője: Vajdáné Szilágyi Hajnalka 
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Összekötő a hitoktatóval: Czakóné Bognár Tímea  

Diákönkormányzat –vezető: Holczerné Guth Erzsébet 

Honlap készítése: Jaksa Jánosné 

 

A felsőben a diákönkormányzat vezetői feladatok felosztásra kerültek – koordinátorok: 

- Gyermekügyelet: Deutschné Kiss Rózsa 

- Események faliújság: Jaksa jánosné 

Havonkénti aktuális faliújság: havonként, osztályonként váltásban 

 

Országos mérések. 

 Negyedik, hatodik, nyolcadik évfolyamon minden tanulóra kiterjedően mérik az 

anyanyelvi-és matematikai alapkészségek fejlődését. 

A mérés időpontja: 2010. 05. 26. 

 

Kapcsolat a Közösségi Házzal: 

A Közösség Ház munkatársa minden hónap 25-én leadja a következő hónapra 

tervezett rendezvényeket, melyeket a nevelők hirdetnek az osztályaikban, illetve kikerül a 

DÖK faliújságára. A Ház munkatársa egy szakköri csoport irányításáért felelős, ez a rajz és 

kézműves szakkör.  

 Tervezett foglalkozások: 

- Rajz és kézműves szakkör:  

- Csipkeverés:  

- Kézműves délután: havi egy alkalommal 

- Angol: hétfő, péntek 

- Néptánc: péntek 

Kiállítások, táncoktatás, előadások szülőknek, vásárok, civil szervezetek találkozói, 

ruhaosztás, véradás, közmeghallgatás, ünnepségek. 

(Mivel fizetős rendezvényeknek is helyet ad a Ház, ezért a saját programok időpontja 

változhat.) 

Könyvtárunkban minden hónapban mesekuckó és filmvetítés és tini klub várja tanulóinkat. 
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A tanév során működő teamek: 

DIFER mérés végzése, értékelése 1.-2. osztályban: Bárdosné Kovács Erzsébet 

           Mihályka-Dani Ildikó 

 

Szövegértés mérése, értékelése 3-8. osztályban: Hajnalné Ládi Katalin 

       Dombiné Mihályi Edit 

       Holczerné Guth Erzsébet 

       Steiner Gáborné 

 

Pedagógus - értékelés véglegesítése:   Deutschné Kiss Rózsa  

       Kovács Józsefné 

       Ősze Józsefné 

 

IPR menedzsment:   Steiner Gáborné 

    Czakóné Bognár Tímea 

    Ősze Józsefné 

 

IPR átmeneti csoportok: Jaksa Jánosné 

    Deutschné Kiss Rózsa 

    Gébertné Gáli Katalin 

    Lovasné Bakó Lívia 

 

Tanulás tanítása – adaptációs csoport:  Kovács Józsefné 

       Vezsenyi Ágnes 

       Mihályka-Dani Ildikó 

       Gébertné Gáli Katalin 

 

IPR három havonkénti értékelés: minden nevelő, osztályfőnökök 

Szülői elégedettségmérés: osztályfőnökök 

     Értékelése: Deutschné Kiss Rózsa 

            Deák István 

            Dr. Tóthné Gulyás Tímea 
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Az általános iskola 2009/2010. évi feladat-ellátási terve: 

(A beírt időpontok a nevelőtestület döntése alapján megváltozhatnak) 

 

 

 

2009. augusztus: 

 -     Takarítás 

- Alakuló értekezlet 

- Javítóvizsga 

- Munkaközösségi foglalkozások 

- Tankönyvosztás  

- Tanévnyitó értekezlet 

- Osztálydíszítés 

- Szemléltető eszközök készítése, tananyag áttekintése 

 

 

2009. szeptember: 

- Épületek bejárása, hiányosságok felmérése F: Ősze Józsefné, Onoka Istvánné 

- Tanévnyitó ünnepély  

- Osztályfőnöki órák: aktuális feladatok, balesetvédelem, tűzriadó 

- Osztályfőnöki munkaterv elkészítése, leadása: 

2 – 4. és 6 – 8. osztályok: október vége 

1. és 5. osztályok: első félév vége 

- Gyermek –és felnőtt ügyelet megszervezése 

- Régi naplók, anyakönyvek rendezése 

- Új naplók megnyitása; adatok kitöltése 

- Bizonyítványok begyűjtése 

- Tanmenetek, szakköri munkatervek elkészítése    10. 10. 

- Felzárkóztató, fejlesztő, IPR, SNI-s foglalkozások megszervezése 

- DÖT megalakulása, tisztségviselőinek megválasztása, „program kívánság” 

F: Holczerné Guth Erzsébet      09. 10. 

 -    Az ötödikesek bemutatása a felsős nevelőknek (szakmai konzultáció) 

F: Dombiné Mihályi Edit, Dr Tóthné Gulyás Tímea   09. 14. 
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- Első és ötödik osztályosok játékos befogadása a közösségbe 

F: Dr Tóthné Gulyás Tímea, Holczerné Guth Erzsébet   09. 17. 

- Középiskolai előkészítők megszervezése: matematikából, magyarból 

F: Jaksa Jánosné, Dr. Tóthné Gulyás Tímea 

-     Nyelvvizsga előkészítő, szakkörök, tömegsport, úszás, levelezős versenyek  

       megszervezése F: érintett nevelők 

- Tanévnyitó diáknap: bakancsos túra F: Holczerné Guth Erzsébet, osztályfőnökök

          09. 25.  

- Iskolafogászat indítása F: Kovács Józsefné 

- Egyéni munkaidőkeret kidolgozása F: Ősze Józsefné, minden nevelő 

- DIFER mérés az elsőben F: Kovács Józsefné 

- Pedagógusértékelés megbeszélése F: Ősze Józsefné   09. 28. 

 

 

2009. október 

 -     Idősek napja F: Gébertné Gáli Katalin, Lovasné Bakó Lívia (4. oszt.)  

           10. 05. 

 -     Felsős megbeszélés : magatartás, szorgalom értékelése (szeptemberi) 

       F: Ősze Józsefné        10. 05. 

- Aradi vértanúk ünnepe – koszorúzás F: Holczerné Guth Erzsébet 10. 06. 

      Műsor: Bárdosné Kovács Erzsébet, Németh Klári (2. oszt.) 

 -     Szülőértekezletek, fogadóórák      alsó :10. 05. – felső: 10. 12. 

- Ügyességi kerékpárverseny 

F: Gébertné Gáli Katalin, Deák István, Jaksa Jánosné   10. 08. 

 -     Szövegértés mérése F: Hajnalné Ládi Katalin, Dombiné Mihályi Edit 

- Bátaszéki matematika verseny – helyi forduló F: Jaksa Jánosné    

-    SZMK névsor leadása F: osztályfőnökök    10. 14. 

 -    SZMK alakuló ülés F: Kovács Józsefné     10. 19. 

- Október 23. – megemlékezés: Deutschné Kiss Rózsa (8. oszt.)  10. 22. 

- A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók összeírása F: osztályfőnökök, 

Deutschné Kiss Rózsa        

- Sportversenyek: külön rendezvényterv alapján F: Deák István 
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2009. november 

- Felsős megbeszélés október havi magatartás, szorgalom megbeszélése 

      F: Ősze Józsefné        11. 02. 

- Pályaválasztási börze F: Jaksa Jánosné   

 -     Német verseny F: németes nevelők     11. 12. 

 -     Márton napi lámpás felvonulás F: Holczerné Guth Erzsébet             11. 12. 

- Nyíltnap F: minden nevelő      11. 16.- 

- Egészségnevelő hét F: Deutschné Kiss Rózsa , minden nevelő  11. 23.-tól 

Elsősegélynyújtás 7-8. osztályok - gyakorlat 

Drog - előadás 

 

 

2009. december 

-   Felsős megbeszélés november havi magatartás, szorgalom megbeszélése 

    F: Ősze Józsefné        12. 07. 

- Mikulás – alsóban (műsor) 

F: Hajnalné Ládi Katalin, Dombiné Mihályi Edit   12. 04. 

         -  felsőben: osztálykeretben F: osztályfőnökök  

 -    Pályaválasztási szülőértekezlet F: Jaksa Jánosné,    12. 07. 

- DIFER mérés végzése (1. osztály)      12. 15-ig 

- Igény esetén cirkuszlátogatás –alsó F: Ősze Józsefné (dec-jan-febr.) 

- Igény esetén színházlátogatás – felső F: Ősze Józsefné (dec-jan-febr) 

- Karácsonyi alkotódélután F: minden nevelő    12. 15. - 

- Karácsonyi ünnepély F: Vezsenyi Ágnes (6. oszt.)   12. 22. 

- Adventi Vásár F: Ősze Józsefné      12. 22. 

- Iskola díszítése F: Deutschné Kiss Rózsa, Vezsenyi Ágnes - folyamatos  

 

 

2010. január 

- Első félév vége        01.  

- Félévi osztályozó értekezlet F: Ősze Józsefné     

- Sakkverseny, malom, ötödölő stb.. F: Steiner Gáborné   

- Félévi értesítők kiadása F: osztályfőnökök    01. 23. 

- Szépírás verseny az alsósoknak F: Holczerné Guth Erzsébet   
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2010. február 

- Kommunista és más diktatúrák áldozatainak ünnepe (osztálykeretben) 

- Félévi értékelő értekezlet F: Kovács Józsefné     

- Alsós szavalóverseny F: Mihályka-Dani Ildikó     

- DÖT félévi értékelő gyűlés F: Holczerné Guth Erzsébet 

- Alsós, felsős szülőértekezletek, fogadóórák F: minden nevelő   

- Továbbtanulási lapok elküldése  

F: Ősze Józsefné, Jaksa Jánosné, Deutschné Kiss Rózsa  02. 15. 

- Iskolacsalogató F: Kovács Józsefné     02. - 03. hó 

- Zrínyi matematika verseny F: Jaksa Jánosné    02. 22. 

-    Kulturális seregszemle F: Jaksa Jánosné, Ősze Józsefné, minden nevelő 

 

2010. március 

- Felsős megbeszélés február havi magatartás, szorgalom megbeszélése 

                  F: Ősze Józsefné        

-     Szalagtűző F: Steiner Gáborné (7. oszt.)     

-     Március 15-i ünnepély F: Dr. Tóthné Gulyás Tímea (5. oszt.) 

 Koszorúzás este a civil szervezetekkel együtt F: Ősze józsefné  

- Diákközgyűlés F: Holczerné Guth Erzsébet    

- Mezei futás F: Deák István – kiírás szerint 

- I. osztályosok beíratása F: Kovács Józsefné     

- Kenguru matematika verseny F: Jaksa Jánosné (kiírás szerint)   

     

 

2010. április 

- Felsős megbeszélés március havi magatartás, szorgalom megbeszélése 

                  F: Ősze Józsefné 

- Felsős szavalóverseny F: Dr. Tóthné Gulyás Tímea     

- A holokauszt áldozatainak ünnepe osztálykeretben F: osztályfőnökök. 

- Föld napja – rendezvény-sorozat, hulladékgyűjtés 

F: Deutschné Kiss Rózsa, minden nevelő     

- Sportversenyek F: Deák István 

- Anyák napja alsós műsor F: Czakóné Bognár Tímea, Deák István (3. oszt.)  
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2010. május  

- „Tanuló nebuló” kistérségi tanulmányi verseny  F: Ősze Józsefné, minden nevelő 

- Alsós, felsős szülőértekezletek, fogadóórák F: minden nevelő     

-    Felsős megbeszélés április havi magatartás, szorgalom megbeszélése 

     F: Ősze Józsefné      

- Záró DÖT gyűlés: az éves munka értékelése F: Holczerné Guth Erzsébet 

                                                                     

2010. június 

 -     Erdei iskola F: Deutschné Kiss Rózsa, Ősze Józsefné    

- Osztályozó értekezlet F: Ősze Józsefné      

- Hon-és népismereti témanap      

- Baba-ballagás, zöldnap, DÖK értékelés F: Holczerné Guth Erzséb 

- Év végi osztálykirándulások F: osztályfőnökök 

- Ballagás F: Ősze Józsefné     

- Tanévzáró ünnepély F: Ősze Józsefné   

- Osztálytermek, naplók, törzslapok, szakleltárak, taneszközök rendbe tétele 

F: minden nevelő 

- Munkaközösségi megbeszélések F: Kovács Józsefné, Ősze Józsefné 

- Tanévzáró értekezlet F: Ősze Józsefné 

- Nyári táborozás, Közösségi Ház nyári programjai 

- Nyári munkák megbeszélése 

 

 

 

Őcsény, 2009-09-01 

 

 

 

 

        ………………………………. 

              Igazgató 
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1, Személyi feltételek 
A tavalyi tanévhez viszonyítva személyi feltételeink nem változtak.  
Ebben a tanévben is erősíti az óvoda pedagógiai munkáját logopédus és gyógypedagógus 

alkalmazása. A logopédus Módos Anna csütörtökönként 8-11.30 ( heti 4 órában ) az óvoda 

középső és nagycsoportos gyermekeinek fejlesztésével foglalkozik az intézményünkben. 

Ebben a tanévben is foglalkozik SNI-s óvodásainkkal gyógypedagógus, Horváth Klára heti 3 

alkalommal a délelőtti időszakban, órarendjébe beépítve. 

Intézményünkben működik a Családi Napközi és Játszóház csoportja is, amely szintén az 

ÁMK tagintézménye.  

Horváth Kornélné a családi napköziben segítő alkalmazottként lett felvéve az előző tanévtől. 

Idén szeptembertől november végéig munkanélküli ellátásban részesül. Ebben az időszakban 

közmunkás látja el feladatait a Családi Napköziben. Decembertől Start kártyával napi 8 

órában lesz újra foglalkoztatva itt az óvodában.  

Foglalkoztatottak száma:  12 fő ( 9 fő óvoda, 3 fő családi napközi ) 

Ebből: Óvodapedagógus:  8 fő ( 6 fő óvoda, 2 fő családi napközi ) 

 Technikai dolgozó:  4 fő ( 3 fő óvoda, 1 fő családi napközi )  

 Logopédus:  1 fő ( óraadó ) 

 Gyógypedagógus:          1 fő ( ÁMK foglalkoztatásában ) 

 

Az Helyi Önkormányzat, mint fenntartó foglalkoztat 2 fő karbantartót az intézményeiben 

adódó javítási feladatok megoldására. A karbantartók a felmerülő karbantartási munkákat 

folyamatosan végzik. A fűnyírás, homok fellapátolás kéthetente történik. 

A sárközi néphagyományok ápolását az óvoda a néptánc (térítésmentes) oktatásával is meg 

kívánja őrizni. A néptánc oktatást Lovasné Bakó Lívia tartja csütörtökönként az óvodánkban, 

aki rendelkezik ez irányú szakképesítéssel. 

A Német Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából a nagycsoportos óvodások részére a német 

nyelvoktatás újra indul idén már szeptember 8 - tól az óvodánkban, melyet Holczerné Guth 

Erzsébet tart. 20 gyermek jelentkezett, így oktatásuk 2 csoportban lett megoldva. 

Az óvodapedagógusok továbbképzése a továbbképzési tervben kerül ütemezésre.  

Jelenleg intézményünkben 1 fő még nem teljesítette a 120 óra kötelező továbbképzést, 30 óra 

hiányzik a 2011-ig teljesítendő képzéséből. Előre láthatóan jövőre kerül továbbképzése 

ütemezésre. 

Idén óvodapedagógusaink nem vesznek részt akkreditált továbbképzésen, csak belső 

tantestületi képzésekben. 
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2 , Tárgyi ,környezeti feltételek 

Az óvoda tetőszerkezete a nyári takarítási szünet ideje alatt a teljes tető kicserélésével 

megújult. 

A folyosók, mosdók, tálalókonyha meszelve lett, két csoportszoba festése megtörtént. 

Az óvoda akadálymentesítése előreláthatóan októberben megkezdődik és evvel a felújítása 

részlegesen megtörténik. 

 

 3, Gazdasági és anyagi feltételek 

A napi feladataink ellátásához szükséges beszerzéseket, a karbantartási munkák, 

meghibásodások kijavításához szükséges anyagi forrásokat, az önkormányzat engedélyezése 

után tudjuk megvenni, kijavítani. A munkák- pénzek ütemezése miatt (önkormányzati 

határozat) szoros napi kapcsolatban állok az iskola igazgatójával. Az óvoda feladatellátásához 

szükséges önkormányzati forrásokat alapítványi támogatásokból áll módunkban pótolni.  

Alapítványunk által hagyományosan ősszel megrendezésre kerülő bálunk idén az óvodában 

folyó akadálymentesítési munkálatok miatt nem kerül megrendezésre. 

 

II. Működési terv 

 

 1, Nevelés nélküli munkanapok 

5 nevelés nélküli munkanap vehető igénybe a tanév során.  

Az őszi szünetben, október 26-án kívánok 1 napot felhasználni ebből.  A tavaly elkezdett 

munkát szeretném folytatni, a MIP-ben meghatározott  nevelési területek, mint a Érzelmi 

nevelés, szocializáció, Ének-zene-énekes játék, Matematikai nevelés, Gyermekvédelem, 

Tanulás adják a második félév ellenőrzéseinek témáját. A fent említett területek 

indikátorainak összegyűjtése lesz e nap feladata.     

Több nevelés nélküli napot nem kívánok igénybe venni, csak ha aktuális feladatok adódnak a 

tanév során. 

 

 

 

 

 2, Szünetek időtartama 
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Az őszi szünet:  

Az őszi szünet 2009. október 26-tól október 30-ig. tart. A szünet előtti utolsó tanítási október 

22.     (csütörtök) a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő). 

 A téli szünet: 

A téli szünet 2009. december 23-től 2008. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2008. december 22. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2009. január 4. (hétfő). 

A tavaszi szünet: 

A tavaszi szünet 2010. április 2-től április 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. 

(csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap április 7. (szerda). 

A nyári szünet: 

2010. augusztus 2-től augusztus 31-ig tart. A szünet előtti utolsó nap július 30. (péntek). 

  

Az óvoda a szünetek alatt a Házirendben foglaltak szerint 10 fő igénylő felett nyitva tart. 

Kivétel a téli szünet, illetve a nyári takarítási szünet, ami időtartama alatt az óvoda 

zárva tart. 

 

 3, Ünnepek, megemlékezések, kirándulások 

 

ünnep FELELŐS CSOPORT ÜNNEP RENDEZÉSE 

Egészségnap 

október 7. 

Nagycsoport közös 

MIKULÁS 

DECEMBER 4. 

KISCSOPORT KÖZÖS 

Karácsony   december 21. Középső csoport közös 

Farsang     február 11. Kiscsoport közös 

Március 15.     március 12. Nagycsoport közös 

Húsvét        április 7. Mini kiscsoport közös 

Anyák napja  április 29,30 - csoportonként 

Ballagás   május 28. Nagycsoport csoportonként 

Gyermeknap  június 3. hete Középső csoport közös 

Névnapok, születésnapok - csoportonként 

Év végi kirándulások - csoportonként 
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 4, Munkarend, csoportbeosztások 

 

Óvodánk 6.30 órától 17.30 van nyitva. A nyitva tartás alatt a gyermekekkel óvodapedagógus 

foglalkozik. 

Óvodánkon belül működik a Családi Napközi és Játszóház, így a csoportban dolgozó 

pedagógusok az óvodai kollektíva tagjai, a szakmai irányítás a vezető óvónő feladata. 

 

A csoportokban dolgozó óvónők heti váltásban dolgoznak. 

csoport Délelőtt (7.30-14.00) Délután (10.00-16.30) 

Kiscsoport Csirzóné Kovács Éva Kis-Nemes Béláné 

Középső csoport Somorjai Istvánné Vajdáné Szilágyi Hajnalka 

Nagy csoport Csapainé Deák Éva Steiner Andrásné 

Mini kiscsoport és Családi 

Napközi 

Henczné Molnár Csilla Gáspár Mónika 

 

 

Az óvoda ügyeleti nyitva tartása alatt pedagógus munkarend: 

 

A hét napjai 6.30-7.30 16.30-17.30 

hétfő Kiscsoport Kiscsoport 

kedd Nagycsoport Nagycsoport 

szerda Középső csoport Középső csoport 

csütörtök Mini, családi napközi Mini, családi napközi 

péntek 2 hetente csop. vált. 2 hetente csop. vált. 

 

A pénteki ügyelet ellátása 2 hetente (délelőttös, délutános óvónő) csoportonként cserélve 

történik. A pénteki ügyeletek elosztása nyitó értekezleten megtörtént. 

Csoportonként 1 dajka dolgozik az óvodában. A Családi Napközi és Játszóház csoportjában 

Horváth Kornélné dolgozik napi 8 órában decemberig. Munkáját addig közunkás látja el. 

A dajkák csoportbeosztása:  

Középső csoport: Kutasi Ferencné 

Nagycsoport: Kovács Sándorné 

Kis csoport: Jantner Tiborné 
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Mini, családi Napközi: Horváth Kornélné ( segítő dolgozó, dajka képesítés nélkül ) 

 

A 4 dajka heti váltásban dolgozik. 

 2 délelőttös dajka munkaideje: 6. 30-tól 14. 30-ig 

2 délutános dajka munkaideje: 9. 30-tól 17. 30-ig. 

 

 5 , Az információáramlás rendje 

Vezetőségi megbeszélések (óvodavezető, munkaközösség vezető - helyettes,) alkalomszerűen 

kerülnek összehívásra. Az óvodavezető napi- szoros munkakapcsolatban dolgozik a 

munkaközösség vezetővel, ezért a vezetőségi megbeszélések időpontját az aktuális feladatok 

adják.  

 

A heti megbeszélések időpontja a nevelőtestület részére minden héten csütörtök. 

 

Havi megbeszéléseket tartok a dajkák részére, a megbeszélés időpontja havi rendszerességben 

a feladatok határozzák meg pontos időpontját. 

 

A nevelőtestületi és az alkalmazotti értekezleteken tájékoztatást kapnak a munkavállalók  az 

ÁMK vezetőségi értekezletén elhangzottakról is. 

 

 Szóbeli és írásbeli kommunikáció, beszámolók, tájékoztatók a tanév folyamán folyamatosan a 

feladatok illetve az aktuális problémák megoldása szerint. 

 

 6 , Tanügyigazgatás feladatok 

Az óvoda elsőfokú tanügy-igazgatási hatósága az óvodavezető, gyakorolja mindazokat a 

tanügy-igazgatási jogokat, amelyeket a jogszabályok előírnak. 

 

- Tájékozódik, majd javaslatot ad: az óvoda napi nyitva tartásához, a tanév szünetei alatt az 

óvoda nyitva tartásához, a nevelés nélküli munkanapok számának és tartalmának 

megszervezéséhez 

- Elkészíti az óvoda statisztikáját 

- Az óvodához érkező ügyiratokat határidőn belül elintézi 

-A gyerekek óvodai felvételét elintézi 
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- Ellenőrzi az óvodába felvett gyermekek nyilvántartását, a felvételi és mulasztási naplók 

pontos vezetését, ellenőrzi az óvodai csoportnaplókat 

- Tanköteles gyerekek hiányzása esetén felszólítást küld, az elköltöző tanköteles gyermeket 

nyomon követi 

-A gyerek beiskolázásához szakvéleményt ad, szükség esetén iskolaérettségi vizsgálatot kér a 

pedagógiai szakszolgálatoktól 

- Segítséget nyújt a gyerekek beiskolázásának megszervezéséhez 

- Az óvodáztatási támogatás folyósításával kapcsolatban a szülőket információval látja el, a 

kérelem benyújtásában segítséget nyújt. Az Önkormányzat számára a gyermek óvodai 

nevelésének időtartama alatt a jelzett időpontokban igazolást ad. 

 

7 , Az óvoda működésével, a szervezetfejlesztéssel és az óvoda arculatalakításával 

kapcsolatos feladatok 

Továbbra is fontosnak tartom az óvodában folyó szakmai munkát, rendezvényeink sikerét, 

elért eredményeinket változatos módon népszerűsíteni.  

Erre egy kiváló alkalom a Családi Napközi és Játszóház színvonalas működtetése, ami egyben 

kiváló marketing az őcsényi óvodának. (Aki egyszer ide hozza a gyermekét és meg van 

elégedve, az nem viszi más óvodába 3 évesen! ) 

A Baba-mama klub keretein belül - havi 1 alkalommal - lehetőséget biztosítok a szülőknek és 

kisgyermekeinek az óvoda megismerésére, közös beszélgetés szervezése a leendő 

kiscsoportos óvónőkkel. A Baba-mama klub összejövetelei számára az óvoda szerdánként 

helyet biztosít az emeleti csoportszobában. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén már június hónapban megtartottuk a leendő kiscsoportosok 

első szülői értekezletét. Ezen az összejövetelen a szülők a beszoktatásról egy 1 órás előadás 

hallhattak. 

A nagycsoportos szülők idén már októberben az iskolaérettségről, az iskolába lépéssel 

kapcsolatos kérdésekről, problémákról, magáról a vizsgálatról szülői értekezet keretében, 

tájékozódhatnak. 

Mindkét témában előadó: Dr. Lukács József nyugalmazott főiskolai tanár 

 

A bevált már jól működő foglalkozásokat továbbra is népszerűsíteni kívánom az óvodába: 

 Néptánc: kis,- középső,- nagycsoport  

  Időpontja: csütörtök 8.15-10.45 

  Tartja: Lovasné Bakó Lívia 
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 Katolikus hitoktatás: kis,- középső,- nagycsoport  

  Időpontja: szerda, péntek 8. 15 – 8. 45 

  Tartja: Stiener Mária katolikus hitoktató 

  

 Német nyelvű foglalkozás: csak nagycsoportosok részére 

  Időpontja: kedd vagy szerda- 8.00 – 8.45  

  Tartja: Holczerné Guth Erzsébet          

       

  

A 2009/2010-as tanévben bevezetésre került választható új foglalkozás: 

 

 Református hitoktatás: kis,- középső,- nagycsoport 

  Időpontja: szerda, péntek 8.15 – 8,45 

Tartja: Tóthné Bede Krisztina lelkész 

 

Óvodánkba járó gyermekeink óvodán kívüli szervezésben járhatnak a következő 

foglalkozásokra: 

 

Fociedzés: középső,- nagycsoport – térítéses 

  Időpontja: hétfő, csütörtök 15 - 16 

  Tartja: Győrfi Péter labdarugó edző 

 

Óvodás torna: középső,- nagycsoport – térítéses 

  Időpontja: kedd, 15.45 – 16.30 

  Tartja: Selmeci Teréz gyógytestnevelő, óvodapedagógus 

 

A 2009/2010-as tanévben bevezetésre kerülő, még szervezés alatt álló új foglalkozás  

(térítéses): 

 Angol nyelvű foglalkozás: középső,- nagycsoportosok részére 

   Időpontja: szerda vagy péntek 15 - 15.45   

   Tartja: Zuschlag Edina         

  Bemutató foglalkozás időpontja: 2009. október 7. 16.30 óra   
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III. Pedagógiai terv 

 

 1 , Nevelési célok feladatok 

A nevelőmunkát meghatározó közös rendezőelv: a természet körforgása, az ünnepekhez, jeles 

napokhoz kapcsolódó hagyományok ápolása. Szintén kiemelkedő fontosságú 

intézményünkben a környezet-érzékeny és környezettudatos magatartás alakítása.  

Óvodánkban az érzelmi nevelés, a gyerekekkel való bensőséges kapcsolat kialakítása – a 

megszokotthoz képest - hangsúlyosabb szerepet kap, épp úgy, mint az óvoda családi nevelést 

erősítő, nem egy esetben helyettesítő szerepe.  

A helyi pedagógiai programunkban meghatározott céljainkat, feladatainkat e két fontos helyi 

sajátságunk és egyben erősségünk szem előtt tartásával valósítjuk meg. 

 

 2 , Nevelőtestületi értekezletek 

A nevelőtestület heti rendszerességgel értekezlet formájában összeül minden héten 

csütörtökön.  

 

 3 , Minőségfejlesztési feladatok 

Minőségfejlesztési tevékenységünk fő feladata: 

- Partnereink (gyerekek, szülők, fenntartó) igényeinek minél magasabb szinten való 

kielégítésére, 

- Működési és nevelési folyamatainkat a minőségre törekedve elvégezni, 

- A minőségfejlesztési munkánk során feltárt „gyenge” területeinket, minél magasabb 

szintre fejleszteni.   

 

 4 , Kapcsolataink, szolgáltatások 

Továbbra is fontosnak tartom, célul tűzöm ki ebben a tanévben is: 

- A szülőkkel való szoros, napi kapcsolattartást, a családok bevonást az óvodai nevelés 

eredményesebbé tétele érdekében. A két előadás illetve a három szülői értekezlet is ezt 

célozza meg. 

- Az iskola és a Fenntartó felé erősíteni kívánom a partnerközpontú kommunikációt. 
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Ennek érdekében a következő feladatok megoldását tűzöm ki célul:  

-     Gyermek - szülő felé: 

Református hitoktatás foglalkozás bevezetése nagycsoportban. 

 Szülőknek szervezett előadások a szülői értekezlet keretein belül. 

Szülői igényre angol nyelvoktatás beindítása óvodásaink számára az óvodán belül. 

- Iskola felé:  

Továbbra is fontos megoldandó feladatom egy közös beszélgetés megszervezése 

az alsós pedagógusok és az óvónők között.  

- Fenntartó felé: 

Lehetőséget teremtek a Képviselő Testület és a Polgármester Úr számára, hogy 

ellátogassanak az óvodába, érdeklődésüknek megfelelően tájékozódjak az itt folyó 

szakmai munkánkról, gondjainkról, terveinkről. 

    

IV. Ellenőrzési Terv 

I. félév:  

- Ebben a tanévben folytatjuk a pedagógus teljesítményértékelést a dajkák teljesítmény 

értékelésével együtt. Ez szakmai munka az óvoda által kidolgozott program alapján 

történik. Az idei tanévben 1 óvodapedagógus és 1 dajka értékelésére kerül sor. 

II. félév: 

-A MIP-ben mehatározott  nevelési területek, mint a Érzelmi nevelés, szocializáció, 

Ének-zene-énekes játék, Matematikai nevelés, Gyermekvédelem, Tanulás adják a 

második félév ellenőrzésének témáját.   A második félévben e területek MIP-ben 

kidolgozott ellenőrzési szempontsora alapján történik az ellenőrzés. 

A második félévben a fent említett nevelési területek ellenőrzésének ütemezése a 

következő: 

 nagycsoport: április 

 középső csoport: május 

-A teljesítmény értékelés a második félévben is folytatódik a program alapján. 

 

V . A működést meghatározó, törvénymódosításból adódó feladatok 

I félév: 

 - kiscsoportosok mérése a beszoktatás után (december) 

- Általános munkaköri leírások áttekintése, kiegészítése, módosítása. 

- Pedagógus és dajka teljesítményértékelés megkezdése 
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 - a 

A MIP-ben mehatározott  nevelési területek, mint a Érzelmi nevelés, szocializáció, Ének-

zene-énekes játék, Matematikai nevelés, Gyermekvédelem, Tanulás ellenőrzéséhez  az 

indikátorok meghatározása. 

II. félév: 

- A törvénymódosításokból adódó feladatok 

- A gyermekek mérése 

- A teljesítmény értékelés folytatása 

 

 

Őcsény, 2009. szeptember 21. 

Csirzóné Kovács Éva 

óvodavezető 

 
 


