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A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini Sándor Általános 
Iskolája nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 52. § (2) 
bekezdésében és 27. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a 2018/2020. tanév 
rendjéről szóló 13/2019. (VI. 14.) EMMI rendeletben meghatározottak figyelembevételével – 
az alábbi munkatervet fogadja el. 

1. Statisztikai adatok 
 

Az iskola tanulóinak létszáma: 523 fő 
Osztályok száma: 25 
Napközis, tanulószobás csoportok száma: 12 
Engedélyezett pedagóguslétszám: 45 
Más tagintézménybe áttanító pedagógus: 2 fő 
Más tagintézményből áttanító pedagógus: 4 fő 

2. Az oktatás személyi feltételei 
Az iskola szakos ellátottsága 100%-os. Pedagógiai munkát segíti 0,75 fő rendszergazda és 1 fő 
pedagógiai asszisztens. 

 

2.1 Osztályfőnökök, osztálytermek: 

 

Osztály Osztályfőnök Osztályterem 

1.A Bíróné Mihálka Zsuzsanna A-5 

1.B Rossuné Kovács Edit A-4 

1.C Kovács Zoltánné E-12 

2.A Molnár Henriett B-2 

2.B Juhászné Szél Edit B-3 

2.C Finta Zsoltné B-1 

3.A Széll Bernadett A-3 



3.B Szilasi Gizella A-2 

3.C Priegerné Szabó Ildikó A-1 

4.A Tóthné Dékány Edit B-4 

4.B Gémes Erzsébet E-10 

4.C Búza Katalin C-2 

5.A Farkas Róbert D-5 

5.B Liebszter Ildikó F-5 

5.C Purgel Csaba F11 

6.A Horváth Csilla Dalma F-16 

6.B Gózon Anett F-17 

6.C Cindel-Magyar Aletta F-5 

7.A Busáné Balázs Rita F-16 

7.B Hack Ibolya E-6 

7.C Forgó Erika F-7 

7.D Bertáné Takács Erika C-1 

8.A Vizoviczkiné Patterman Ildikó F-8 

8.B Sike Csabáné D-4 

8.C Udvardy Endre Ádám E-14 

 

2.2 Munkaközösség-vezetők: 

 
Alsó tagozatos munkaközösség - Kovács Zoltánné 

Angol munkaközösség - Lakatos Krisztina 

Humán munkaközösség - Bertáné Takács Erika 

KIP munkaközösség – Rossuné Kovács Edit 

Matematikai-fizika-technika-számítástechnika munkaközösség – Nagy Márton Ágnes 

Természet és művészet munkaközösség - Liebszter Ildikó 

Testnevelés és sport munkaközösség - Busáné Balázs Rita 



3. Az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása 
 
 
3.1 Alsó tagozatos munkaközösség 

A környezettudatos nevelés nagyon fontos intézményünkben. Tanulóinkat a szelektív 

hulladékgyűjtésre neveljük, melynek tárgyi feltételei adottak az iskolában. Évente 2 alkalommal 

iskolaszintű papírgyűjtést és elemgyűjtést is szervezünk tanulóinknak. Az intézményben a tanulási 

környezet megfelelően kialakított. Az iskola megfelelő méretű és kialakítású iskolai bútorzattal 

rendelkezik. Az általános jó tanulási környezethez tartozik, hogy barátságos tanulókörnyezetet 

alakítottunk ki tanulóinknak. Az egészséges tanulási környezet szempontjából nagyon fontos, hogy 

megfelelő világítást és hőmérsékletet biztosítson az intézmény. Iskolánkban ez teljes mértékben 

megoldott. A régi épületrészben és a szociális helyiségekben (mosdó) ezek a közüzemi területek 

fejlesztésre szorulnak. Intézményünk az IKT eszközeit rendszeresen használja a nevelő-oktató 

munkája során. Alsó tagozaton 12 osztály önálló osztályteremmel rendelkezik. Az alsós tantermekben 

mindenütt elérhető az internet. Digitális tábla csak 4 alsós tanteremben van. Tanulóinknak az 

internet elérési lehetősége biztosítva van a Vodafone által kapott tabletek segítségével. Nagyobb 

közösségi tér intézményünkben a tornaterem, a tornacsarnok, az aula és természetesen az iskola 

udvara. A tornaterem és a tornacsarnok különböző rendezvények, programok szervezésére elegendő 

teret biztosít (sportversenyek, ünnepségek, farsang, iskolabál). Az iskola aulájában kiállításokat, 

tárlatokat rendezünk, szükség esetén rendezvényt tartunk. A mindennapos testnevelés 

eredményeképpen egyszerre 5 osztálynak is van testnevelés órája. A rendelkezésünkre álló 1-1 

tornaterem és tornacsarnok nem elég a testnevelés órák szakszerű és hatékony megtartására. A 

különleges bánásmódot igénylő tanulók fejlesztéséhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi 

eszközök 

 

3.2 Angol munkaközösség 

A tanulási környezet támogató, minden feltétel adott az angol nyelvoktatáshoz. Rendelkezésünkre áll 

egy-egy angol szaktanterem és egy szertár. A tanórák egy részén a legmodernebb IKT eszközöket 

használhatjuk (tabletek, internet, interaktív tábla). Vannak azonban tantermek, melyek sajnos 

nincsenek projektorral és interaktív táblával felszerelve, az itt tartott órákon nem lehetséges az 

interaktív anyagok használata. A közösségi tereket használjuk (aula, étkező) a tanórán kívül 

szervezett programjaink lebonyolításához. 

  



3.3 Humán munkaközösség 

A humán munkaközösség tagjai számára két szaktanterem áll rendelkezésre: a történelem és az ének 

terem. A történelem szaktanterem közvetlen kapcsolatban van a földrajz-történelem szertárral. A 

szertárban kerültek elhelyezésre a történelem és irodalom tantárgyhoz kapcsolódó falitérképek. A 

történelem tantárgy oktatásához 65 darab térképpel rendelkezünk, amely kielégíti az igényeket. A 

szertárban tároljuk a KIP-módszerhez szükséges eszközöket, illetve a Vodafone-tól kapott 24 darab 

tabletet. Az általunk használt tantermek nagy része interaktív táblával felszerelt, az ének 

szaktanteremben projektor van. A termek berendezése esztétikus, praktikus, a tanulási formának 

megfelelően egyszerűen átalakítható. Az önálló ismeretszerzést segíti a gazdag állományú iskolai 

könyvtár, amely tanítási órák után is a diákok rendelkezésére áll. Nemcsak kötelező olvasmányt, 

hanem szépirodalmat, ismeretterjesztő könyveket is kölcsönözhetnek a tanulók.  A kézikönyvek 

sokasága, valamint az itt elhelyezett számítógépek segítik a házi feladatok megoldását, és az 

eredményes felkészülést a tanítási órákra és tanulmányi versenyekre. Az aulát, az udvart, mint 

közösségi teret ünnepségekre, megemlékezésekre is használjuk.  

 

3.4 Matematikai-fizika-technika-számítástechnika munkaközösség 

A munkaközösség tagjai 2 db informatika tantermet, 2 db technika tantermet (a csoportbontás 

miatt), 1 db fizika tantermet és 1 db matematika tantermet használnak rendszeresen. 2017-től 

matematika szaktanterem is rendelkezésre áll. A fizika tanteremben is tartunk matematika órát. Ez 

azért szükséges, mert ott található interaktív tábla. Az IKT eszközöket rendszeresen használjuk a 

nevelő –oktató munkában. A tanulóknak könnyebb feldolgozni a tananyagot, ha látják és így a nem 

megvalósítható kísérleteket – pl. fizika órán – is ki lehet vetíteni. A tanulók tanulási környezetének 

megfeleléséért a pedagógusok mindent megtesznek, de az épület adottságai miatt adódnak 

problémák, ilyen a nem megfelelő szellőztetés, az ablakok korlátozott nyithatósága. 

 

3.5 Természet és művészet munkaközösség 

Munkaközösségünk tagjai természettudományos és vizuális kultúra tárgyakat oktatnak alsó és felső 

tagozaton. Kiemelt nevelési feladataink az egészségnevelés, az esztétikai nevelés és a környezeti 

nevelés. Oktató-nevelő munkánkat egy új építésű, korszerű iskolarészben folytatjuk. Tantárgyainkat 

modern, interaktív táblával felszerelt szaktantermekben oktathatjuk, az IKT eszközöket rendszeresen 

alkalmazzuk oktató munkánk során. A szaktantermekhez tartozó szertár mind a régi, mind az új 

tanulást segítő tárgyi eszközöknek helyet ad. Eszközbeszerzések során alkalmunk nyílik szertáraink 

szemléltető anyagainak, kísérleti eszközeinek bővítésére. Az iskolai könyvtár kézikönyvei, albumai a 

mindennapos felkészüléshez, kiselőadásokhoz, versenyekre való felkészüléshez adnak segítséget. 

Alsó tagozaton emelt óraszámban tanítjuk a vizuális kultúra tantárgyat, melynek keretében 



agyagozással, tárgykészítéssel is foglalkozunk. A szaktanteremben elhelyezett égető kemence segíti 

munkánkat.  Az iskola falait, faliújságait tanulóink munkáival díszítjük, biztosítva az esztétikus, 

otthonos környezetet. Az aulát, mint közösségi teret kiállításokra használjuk. Oktatási-nevelési 

munkánkat a fenntartható fejlődés gondolata vezérli. Intézményünk megkapta az Örökös ÖKO-iskolai 

címet, iskolánk nevelői igyekeznek a környezetvédelem jegyében gondolkodtatni diákjaikat. A 

folyosón használt elemgyűjtő edények, a szaktantermek nagy részében papírgyűjtő dobozok segítik a 

környezeti problémák iránti fogékonyság kialakítását. Iskolánkban „Iskola büfé” működik, amely az 

EMMI által elfogadott, javasolt termékeket forgalmazza, segítve ezáltal a diákok egészséges 

táplálkozását. 

 

3.6 Testnevelés és sport munkaközösség 

Az iskolánk rendelkezik egy tornateremmel és egy tornacsarnokkal. Az egyik 16x25méteres, a másik 

18x30 méteres. Van egy 20x40-es betonpályánk és egy 20x40-es műfüves pályánk. Testnevelés 

órákra használhatjuk még a kikövezett sorakozó helyet is. Az iskolánkban van 25 osztály. A 

mindennapos testnevelés miatt sokszor 5 osztálynak is van egyszerre testnevelés órája. A meglévő 

infrastruktúrával - jó idő esetén – meg tudjuk tartani az órákat. Rossz idő esetén azonban nem, akár 

három osztály is kénytelen a folyosón tartani a testnevelési órákat. A településen nincs uszoda, így a 

kötelező úszás órákat a kisteleki uszodában kellett megtartanunk, ami több átszervezést igényelt. 

 

A Komplex Instrukciós Programban alkalmazott módszerek, technikák megvalósításához az előző 

tanév során szükséges papír-írószerek, dekorációk, sportszerek, könyvek, technikai eszközök és 

matematikai készségeket javító és nyelvtanulást támogató társasjátékok kerültek beszerzése. 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy az intézmény adottságai alkalmasak a hatályos 

jogszabályokban és a pedagógiai programban előírt oktató-nevelő munka teljesítéséhez.   

 



4. A tanítási év 
 

• első tanítási napja: 2019. szeptember 2. (hétfő) 

• utolsó tanítási napja: 2020. június 15. (hétfő) 

• A tanítási napok száma 180 nap 

• A szorgalmi idő első féléve 2020. január 24-ig tart  

• Az iskolák 2020. január 30-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első 

félévben elért tanulmányi eredményekről 

 

4.1 Nevelőtestületi értekezletek 
 

Alakuló értekezlet 
2019. augusztus 21. (szerda) 
 
Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 
2019. augusztus 29. (csütörtök) 
Felelős: tagintézmény-vezető 
 
Nevelőtestületi munkaértekezlet 
2019. november 11. (hétfő) 
Felelős: tagintézmény-vezető 

 
Félévi osztályozó értekezletek 
2020. január 23. (csütörtök) 
Felelős: tagintézmény-vezető 

 
Félévi nevelőtestületi értekezlet 
2020. február 03. (hétfő) 
Felelős: tagintézmény-vezető 
 
Nevelőtestületi munkaértekezlet 
2020. április 22. (szerda) 
Felelős: tagintézmény-vezető 
 
Nevelőtestületi munkaértekezlet 
2020. május 22. (péntek) 
Felelős: tagintézmény-vezető 
 



Tanév végi osztályozó értekezlet 
2020. június 12. (péntek)  
Felelős: tagintézmény-vezető, osztályfőnökök, szaktanárok 

 
Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 
2020. június 22. (hétfő) 
Felelős: tagintézmény-vezető 

 
 

4.2 Szülői értekezletek, fogadóórák 
 

Szülői értekezlet az 1-2. évfolyam számára 
2019. szeptember 4. 
Felelős: osztályfőnökök 
 
Szülői értekezlet az 3-4. évfolyam számára 
2019. szeptember 09. 
Felelős: osztályfőnökök 
 
Szülői értekezlet az 5-6. évfolyam számára 
2019. szeptember 10. 
Felelős: osztályfőnökök 
 
Szülői értekezlet az 7-8. évfolyam számára 
2019. szeptember 11. 
Felelős: osztályfőnökök 
 
SzMK gyűlés 
2019. szeptember 16. 
Felelős: tagintézmény-vezető 
 
Fogadóórák 
2019. november 11. 
Felelős: pedagógusok 
 
Szülői értekezlet az 1-2., 8. évfolyam számára 
2020. február 03. 
Felelős: osztályfőnökök 
 
Szülői értekezlet az 3-4. évfolyam számára 
2020. február 04. 
Felelős: osztályfőnökök 
 
Szülői értekezlet az 5-6. évfolyam számára 
2020. február 05. 
Felelős: osztályfőnökök 



 
Szülői értekezlet az 7-8. évfolyam számára 
2020. február 06. 
Felelős: osztályfőnökök 
 
Fogadóórák 
2020. április 22. 
Felelős: pedagógusok 
 

4.3 Iskolai ünnepségek, megemlékezések 
 

a) Tanévnyitó ünnepség 
2019. augusztus 29. 
Felelős: 2. évfolyamos osztályfőnökök 

 
b) Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapja alkalmából (iskolarádió) 

2019. október 7. 
Felelős: Kisné Király Mária 

 
c) Megemlékezés október 23. nemzeti ünnep alkalmából (iskolarádió) 

2019. október 22. 
Felelős: Kisné Király Mária, Bálóné Karasz Erika, Lakatos Krisztina 

 
d) Karácsonyi ünnepség 

2019. december 20. 
Felelős: ötödik évfolyam 
 

e) Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól 
2020. február 24. 
Felelős: Purgel Csaba 

 
f) Megemlékezés március 15. nemzeti ünnep alkalmából (ünnepség) 

2020. március 13. 
Felelős: negyedik évfolyam 
 

g) Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja 
2020. április 16. 
Felelős: Bálóné Karasz Erika, Báló Szabina 
 

h)  Pallavicini napok ünnepsége 
2020. május 25. 
Felelős: tagintézmény-vezető  
 

i) Megemlékezés Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 
2020. június 8. 
Felelős: Bertáné Takács Erika 



 
j) Ballagási ünnepség 

2020. június 13. 
Felelős: tagintézmény-vezető, hetedik évfolyam 
 

k) Tanévzáró ünnepség 
2020. június 22. 
Felelős: tagintézmény-vezető, hatodik évfolyam 
 

 

4.4 Elsős beiskolázást segítő programok 
 

a) Óvodai kihelyezett szülői értekezlet 
2020. február 17. 
Felelős: tagintézmény-vezető 
 

b) Iskola-óvoda nevelői kooperáció 
2020. február 25. 
Felelős: tagintézmény-vezető, alsós munkaközösség 

 
c) Óvodások a suliban  

2020. március 05. 
Felelős: alsós, angol, természet és művészet munkaközösség 

 
d) Bemutató órák a leendő elsősök szülei részére. 

2020. március 19. 
Felelős: érintett pedagógusok, angol, természet és művészet munkaközösség 

 
e) Óvodások készségfelmérése 

2020. március 31.  
Felelős: alsós, angol, természet és művészet munkaközösség 
 

4.5 Egyéb rendezvények 
 

a) Alapítványi bál 
2020. február 15. 
Felelős: szülői szervezet 
 

b) Határtalanul kirándulás a hetedik évfolyamnak 
2020. május 04-07. 
Felelős: tagintézmény-vezető, érintett osztályfőnökök 
 

c) Családi nap:  
2020. május 22. 
Felelős: mindenki 



 
d) Próbanyelvvizsga 

Írásbeli: 2020. május 27. 
Szóbeli: 2020. június 03. 
Felelős: Kollárné Gellai Tünde, angol munkaközösség 
 
 

e) Erdei iskola 
2020. június 02-05. 
Felelős: 6. évfolyam osztályfőnökök 

 
 

f) Osztályok tanulmányi kirándulása 
2020. június 04-05. 
Felelős: osztályfőnökök 

 

5. Tanítási szünetek szorgalmi időben, tanítás nélküli 

munkanapok 

5.1 Tanítási szünetek 
 

a) Az őszi szünet 2019. október 25-től 2019. november 3-ig tart. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 24. (csütörtök). 
A szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő). 

 
b) A téli szünet 2019. december 27-től 2020. október 31-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek). 
A szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő) 
 

c) Farsangi szünet 2020. február 19-től 2020. február 21-ig tart. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. február 18. (kedd). 
A szünet utáni első tanítási nap 2020. február 24. (hétfő) 

 
d) A tavaszi szünet 2020. április 08-tól 2020. április 14-ig tart.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 07. (kedd). 
A szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda). 

5.2 Tanítás nélküli munkanapok (6 munkanap) 
 

a) Pályaorientációs nap: 2019. október 24. 
 

b) Farsangi szünet 2020. február 19-21. 
 

c) Továbbképzési napok: 2019. október 25. és 2020. április 08. 
 



6. A pedagógiai munka belső ellenőrzése  
 
A pedagógiai programban megfogalmazott célokkal összhangban az intézményvezetés a 
tanév során kiemelten ellenőrzi az alábbi területeket: 
 

a) Tanmenetek, tematikus tervek elkészítése, adaptálása a helyi tanterv szerint, a 
pedagógiai programban szereplő módon. 
Határidő: 2019. szeptember 20. (péntek) 
Felelős: szaktanárok 
 

b) Tanmenetek, tematikus tervek ellenőrzése, összevetése a helyi tantervvel. 
Határidő: 2019. szeptember 27. 
Felelős: munkaközösség-vezetők 
 

c) Tanügyi dokumentumok (e-napló, anyakönyvek, beírási napló) összhangjának 
ellenőrzése az október 1-jei állapot szerint 
Határidő: 2019. szeptember 27. 
Felelős: tagintézményvezető-helyettes 
 

d) Haladási és osztályozó naplók vezetésének ellenőrzése. 
Határidő: folyamatos (havi rendszerességgel) 
Felelős: tagintézményvezető-helyettes 
 

e) A tanítási órák hatékonyságának ellenőrzése óralátogatásokon keresztül. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: tagintézmény-vezető (minden pedagógus), tagintézményvezető-helyettes 
(minden pedagógus), munkaközösség-vezetők (saját munkaközösségükbe tartozó 
pedagógusok), osztályfőnökök (saját osztályukban tanító pedagógusok) 
 

f) KIP-es órák megtartásának ellenőrzése 
Határidő: folyamatos 
Felelős: tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettesek a KIP munkaközösség 
vezetőjének közreműködésével, munkaközösség-vezetők (saját 
munkaközösségükben) 
 

7. Országos mérés, értékelés (Oktatási Hivatal) 
 

a) Fizikai állapot felmérése 
2020. január 8. és 2020. április 24. között. 
Az országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának 
és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán 
tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 
esetében kell megszervezniük. A mérés eredményeit 2020. május 31-ig kell feltölteni 



a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségei Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®). 
Javasolt a letölthető táblázatba gyűjteni az adatokat, és egyszerre feltölteni 
Felelős: testnevelés tantárgyat tanító pedagógusok 

 
b) Azon első évfolyamos tanulók körének felmérése, akiknél az osztálytanító 

indokoltnak látja a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását és az adatok 
jelentése 
2019. október 11-ig 
Felelős: első évfolyamon tanító pedagógusok 
 

c) Jelentés az Oktatási Hivatalnak az érintett tanulók létszámáról. 
2019. október 25-ig 
Felelős: tagintézmény-vezető 
 

d) Vizsgálatok elvégzése Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásával a 
kiválasztott tanulókon. 
2019. november 29. 
Felelős: első évfolyamon tanító pedagógusok 
 

e) OH idegen nyelvi mérés 
2020. május 20. 
Felelős: tagintézményvezető-helyettes 
 

f) Országos kompetenciamérés 
2020. május 27. 
Felelős” tagintézményvezető-helyettes 
 

8. Témahetek 
 
Az iskolánk a munkatervében meghatározott módon részt vesz a témahetekhez kapcsolódó 
programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, 
foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti (A projektoktatás során a 
témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a 
pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az 
összefüggések feltárása útján. 
 

a) Egészséghét 2019. november 11-15. 
felelős: alsós munkaközösség, természet és művészet munkaközösség  

b) Pénz7 2020. március 02-06. között 
felelős: érintett pedagógusok 

c) Digitális Témahét 2020. március 23-27. között 
felelős: informatika tanárok 

d) Fenntarthatósági Témahét 2020. április 20-24. között 
felelős: természet és művészet munkaközösség 



9. Iskola kapcsolatai 
 

• Pedagógiai Oktatási Központ - POK 

• Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szegedi Tagintézménye 

• Sándorfalva Város Önkormányzata 

• Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI 

• Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézet 

• Csongrád Megyei Rendőrkapitányság  

• Szegedi Nemzeti Színház 

• Kisteleki Termálfürdő 

• Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 

• Somogyi Könyvtár 
 

10. Eseménynaptár 
 
A 2019/2020. tanév eseményeit, iskolai rendezvényeit, a rendezvények időpontját és a 
felelősök nevét havi bontásban a munkaterv alapján készülő eseménynaptár tartalmazza, 
amely a munkaterv mellékletét képezi. A munkatervet legkésőbb a tárgyhónapot megelőző 
5. napon minden esetben aktualizáljuk, és elkészítjük a hónapra vonatkozó 
eseménynaptárat. 
Felelős: tagintézmény-vezető 
 
Sándorfalva, 2019. augusztus 30. 
 
 
 
 
 
 

 
Kollárné Gellai Tünde 

tagintézményvezető-helyettes 


