
  

 

A 2017/2018. tanév munkaterv 

A munkaterv tartalma megfelel a 14/2017. (VI.14.)  EMMI rendelet és a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározottaknak, mely szerint az elkészítéshez az 

intézményvezető kikéri az iskolai szülői szervezet, a tanulókat érintő programokat 

illetően az iskolai diákönkormányzat véleményét. 

Kölcse, 2017. szeptember 07. 

      Készítette: 

 

        Baloghné Harbula Lívia  

        intézményvezető-helyettes 

Záradékok: 

- Az iskolai szülői szervezet a 2017/2018. tanév iskolai munkatervét véleményezte, 

azt elfogadásra javasolja. 

Kölcse, 2017. szeptember 11.  

       …………………………………… 

          szülői szervezet elnöke 

 

- Az iskolai diákönkormányzat a tanulókat érintő programok tekintetében a 

2017/2018. tanév iskolai munkatervét véleményezte, azt elfogadásra javasolja. 

Kölcse, 2017. szeptember 12. 

………………………………….  ……………………………………. 

DÖK segítő nevelő    DÖK elnök 

 

A Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2017/2018. tanévi munkatervét a 

nevelőtestület 2017. szeptember 12. napján megtárgyalta, és a benne foglaltakkal 

egyetértve, jelen formájában a 15/2017. (IX.12.) számú nevelőtestületei hetározattal 

elfogadta. A nevelőtestületi döntést tartalmazó határozat az iskola irattárában 

megőrzésre került. 

Kölcse, 2017. szeptember 13.                                       Ombodi Károly   igazgató 

 

Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
OM: 033454 

4965 Kölcse, Arany J. u. 1. 
Tel.: 44/435-621, 44/435-622     

Email cím: iskola@kolcse.hu 



I. A 2017/2018-as tanév rendje, a tanév helyi rendje 

A Magyar Közlöny 2017. évi 90. számában került kihirdetésre a 2017/2018. tanév rendjéről 

szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet. 

I.1. A tanítási év 

A 2017/2018. tanévben a tanítási év 

• első tanítási napja: 2017. szeptember 1. (péntek) 

• utolsó tanítási napja: 2018. június 15. (péntek). 

A munkaszüneti napok körüli munkarend 

Hivatalos munkanappá nyilvánított szombatok az iskolák számára is hivatalos tanítási napnak 

minősülnek, ez alól sem az ágazati, sem a foglalkoztatási jogszabályok nem adnak felmentést. 

Természetesen helyi döntés alapján lehetőség van e napokon tanítás nélküli munkanap 

tartására, illetve tanítási szünet elrendelésére, de utóbbi esetben csak a törvényben 

megszabott garanciák megtartása mellett. 

I.3. Az első félév 

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. 

I.4. A tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok 

 A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat tanítás nélküli 

munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – 

a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult 

dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

 Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. 

november 6. (hétfő). 

 A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 

3. (szerda). 

 A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. 

(szerda). 

 

 



I.5. A témahetek megszervezése 

Az országosan meghirdetett témahetek megvalósításába iskolánk a következők szerint vesz 

részt: 

A témaheteket a minisztérium a tanév rendjében az alábbi időpontok szerint hirdette meg: 

- pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között, 

- fenntarthatósági témahete 2018. április 23. és 2018. április 27. között. 

Iskolánk a témahét szervezőinek ajánlásai szerint vesz részt a témahetekhez kapcsolódó 

programokon. A tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, 

foglalkozásokat a témahét keretében megszervezi. 

A témahetek általános célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő gyakorlati, 

mindennapokban használható ismeretek élményszerű, játékos módon történő átadása, 

szemléletformálás, egyúttal új pedagógiai módszerek kipróbálására való ösztönzés.  

 

I.6. Országos mérések, értékelések 

I.6.1. Országos kompetenciamérés 

Az országos kompetencia méréseket, értékeléseket a 2017/2018. tanévben a Hivatal szervezi 

meg 2018. május 23. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett 

tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a 

művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. 

A Hivatal 2019. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, 

majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi 

és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra 

hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek, aki azt 

2019. április 26-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza. 

 

I.6.3. Angol, német idegen nyelvi mérés az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamain 

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként 

tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A 

tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a 

mérést az iskola pedagógusai 2018. május 16-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz 

eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján 

kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. 

 

 



I.6.4. Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásával történő mérés 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 

az általános iskolák 2017. október 13-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, 

akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az 

alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító 

indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2017. október 27-ig a Hivatal által 

meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben 

meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2017. december 1-jéig 

kell elvégezniük. 

I.6.5. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

A 2017/2018. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés 

keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. 

évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanulók esetében 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell 

megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2018. június 

1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

 

 2. A 2017/201-as tanév tantárgyfelosztása, osztályok, tantermek 

Tantárgyfelosztás:  

A tanév tantárgyfelosztása tartalmazza valamennyi pedagógus képesítésének szakirányát a 

tanított tantárgyat, a megtartandó foglalkozást, azok heti óraszámát, valamint az osztály vagy 

csoport megnevezését.  

 

Osztályfőnökök és terembeosztás a 2017/2018-as tanévben 

Osztály Osztályfőnök Terem 

1.o. Balkuné Sarkadi Mónika  12. 

2.a. Horváthné Radács Katalin 9. 

2.b. Máté Lászlóné 10. 

3.o Kissné Harbula Irma 11. 

4.o Ombodiné Harbula Erzsébet 14. 

5.a Harbuláné Fodor Márta 1. 

5.b. Kozma Noémi 5. 

6.o. Kerekes Zsolt 3. 

7.a Balogh László 7 



7.b Szabó Anetta 6. 

8.a. Máté Imre 8. 

8.b. Harbula Dóra 4. 

 

3. Tanításnélküli munkanapok felhasználása a 2017/2018-as tanévben 

1. 2017.október 27. Pályaorientációs nap (A pontos időpont a megyei pályaválasztási 

kiállítás időpontjának függvényében változhat!) 

2. 2017. november 27. Nevelési értekezlet.  

Témája: A tehetséggondozás helyzete, fejlesztésének lehetőségei iskolánkban 

3. 2018. február 12. A 2016/2017-es tanév első félévének értékelés, nevelőtestüketi 

értekezlet 

4. 2018. február 16. Farsangi rendezvény 

5. 2018.március 28. Nevelőtestületi értekezlet 

Témája: A 2017. évi pedagógus önfejlesztési tervek végrehajtásának bemutatása, 

értékelése, a tapasztalatok megosztása. 

6. 2018. május 25. Diákönkormányzati nap: Gyermek napi akadályverseny 

 

4. Emléknapok, megemlékezések  

-  Aradi vértanuk napja – osztályszintű megemlékezés 

 Felelős: 5-8 évfolyam Szabó Anetta mkv; 1-4. évfolyam Kissné Harbula Irma mkv. 

 Időpont: 2017. október 06. 

 

- Megemlékezés a kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatairól 

Felelős: Szabó Szilvia 

Segítői: Máté Lászlóné, Kerekes Zsolt 

Időpont: 2018. február 23. 

 

- Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 

Felelős: Nagy Bogárka 

Segítői: Balkuné Sarkadi Mónika, Máté Imre 

Időpont: 2018. április 16. 

 

 

 



5. Iskolai ünnepségek a 2017/18-as tanévben 

- Tanévnyitó ünnepség  

Felelős: Horváthné Radács Katalin 

Időpont: 2017. szeptember 1. 

 

- Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról  

Felelős: Bandicsné Komár Éva  

Segítői: Kissné Harbula Irma, Ombodiné Harbula Erzsébet 

Időpont: 2017. október 20. 

 

- Magyar kultúra napi ünnepség 

Felelős: Ombodiné Ónodi Zita 

Segítői: Nagy Boglárka, Toldiné Harsányi Szilvia 

Időpont: 2018. január 22. 

 

- Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére  

Felelős: Harbula Dóra 

Segítői: Kozma Noémi, Bandicsné Komár Éva 

Időpont: 2018. március 14. 

 

- Ünnepség a Nemzeti Összetartozás Napja tiszteletére 

Felelős: Kerekes Zsolt 

Segítői: Harbuláné Fodor Márta, Horváthné Radács Katalin 

 Időpont: 2018. június 04. 

-    Ballagási ünnepség 

Felelős: Baloghné Harbula Lívia 

Segítői: Szabó Anetta, Balogh László  

Időpont: 2018. június 16. 

 

- Tanévzáró ünnepség 

Felelős: Balkuné Sarkadi Mónika 

Segítői: Máté Lászlóné, Ombodiné Ónodi Zita 

Időpont:2018. június 21. 



- 2018/2019. tanévi tanévnyitó ünnepség  

Felelős: Szabó Szilvia 

Segítői: Máté Imre, Nagy Boglárka 

Időpont: 2018. szeptember 3. 

 

Az ünnepségek részletes műsortervét a rendezvény előtt legkésőbb 5 nappal át kell adni az 

intézményvezetőnek. 

 

7.Iskolai témanapok 

- Ökoiskolai témanapok:  

2017. szeptember 1. és szeptember 30. között 2., 3. és 7.,8. évfolyamokon.  

A részletes ütemterv a munkaterv melléklete. 

Ökoiskolai témanapok 2018. május 15. és június 15. között 1.,4. és 5.,6. évfolyamokon.  

A részletes ütemterv a munkaterv melléklete. 

-Egészségnap: Témája 1-4. évfolyamon: Az egészséges táplálkozás; 5-8. évfolyamon: 

Elsősegélynyújtási ismeretek-gyakorlati oktatás szakember felkérésével 

Időpont: 2018. május 10. 4-6. tanítási óra 

A részletes programterv felelőse:  1-4. évfolyamon Kissné Harbula Irma;  

5-8. évfolyamon Szabó Anetta 

Határidő: 2018. április 25. 

-Víz világnapja: 2018. március 22. 

Részletes programterv felelőse: Nagy Boglárka 

Határidő: 2018. március 12. 

- Föld világnapja: 2018. április 22. 

Részletes programterv felelős: Máté Imre 

 

7. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, 

fogadóórák időpontja:  

Nevelőtestületi értekezletek:  

- 2017. november 27.   Nevelőtestületi értekezlet 

- 2018. január 26.   I. félévi osztályozó értekezlet 

- 2018.február 12. Az I. félév munkáját értékelő értekezlet 

- 2018. március 28.  Nevelőtestületi értekezlet 



- 2018. június 18.  Tanév végi osztályozó értekezlet  

- 2018. június 29.  Tanévet értékelő nevelőtestületi értekezlet  

     

Szülői értekezletek:  

2017. október 03.   Iskolai és osztály szülői értekezlet 

2017. december 05.   Iskolaválasztási szülői értekezlet 

2018. február 06.   Osztály szülői értekezlet 

 

Fogadóórák: 

 

2017. 09.05. 16.05-16.50 

2017. 10.03. 16.05-16.50 

2017. 11.07. 16.05-16.50 

2017. 12.05. 16.05-16.50 

2018. 01.09. 16.05-16.50 

2018. 02.06. 16.05-16.50 

2018. 03.06. 16.05-16.50 

2018. 04.10. 16.05-16.50 

2018. 05.08. 16.05-16.50 

2018. 06.08. 16.05-16.50 

 

Iskolai nyílt napok  

2017. november 21. (kedd) 

2018. április 12. (csütörtök) 

 

Munkanap áthelyezések a 2017/2018-as tanévben: 

  

2018. március 10. (szombat) munkanap  -  2018. március 16.(péntek) pihenőnap 

2018. április 21. (szombat) munkanap - 2018. április 30. (hétfő) pihenőnap 

 

Iskolai énekkar:  

Időpontja: hétfő 6. óra 

Vezeti: Bandicsné Komár Éva 



Az iskola énekkar iskolai és községi ünnepségek, megemlékezések alkalmával lép fel. A 

műsorszámok előzetes egyeztetése a kórus vezetője és a műsorszervező, műsorfelelős 

feladata. 

 

II. Az új tanév kiemelt feladatai, felelősök, határidők 

1. A pedagógiai programban meghatározott célok és feladatok valamint az előző tanévet 

értékelő beszámolóban fejlesztendő területek beépítése a 2017/2018. évi munkatervbe. 

Összehangolása az alsós és felsős munkaközösség munkatervével 

Felelős: intéményvezető-helyettes 

Határidő: 2017. szeptember 07. 

2. Tanév eleji adminisztrációs munka. Naplónyilvántartások, naplóvezetés hagyományos 

és elektronikus módon.  

Felelős: intézményvezető-helyettes 

Határidő: 2017. szeptember 01. 

E-napló határidő: 2017.október 01. 

3. A tanulói balesetek megelőzését szolgáló intézkedések betartása, betartatása. 

Felelős: a nevelőtestület valamennyi tagja 

Időszak: az egész tanévben folyamatosan 

4. A 2017/2018. tanév ellenőrzési tervének véglegesítése, az ellenőrzési feladatok 

végrehajtása folyamatosan. 

Felelős: a terv elkészítéséért: intézményvezető 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

5. Az ökoiskolai témanapok szervezése, lebonyolítása az ütemterv szerint 

Felelős: intézményvezető 

Időszak:  2017. 09.01. – 2017. 09. 30 és 

  2018. 05. 15. – 2018. 06. 15. 

6. A munkaköri leírások szükség szerinti aktulaizálása 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

7. Az intézményi fejlesztési terv végrehajtása. A végrehajtásért felelős munkacsoport 

létrehozása 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: 2017. szeptember 11. 



8. Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés fogadása, a nevelőtestület felkészítése. 

Az ellenőrzés időpontja: 2017. szetember 26. 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: 2017. szeptember 20. 

9. A 2017/2018. tanév ökoiskolai munkatervének véglegesítése, elfogadása a végrehajtás 

folyamatos támogatása valamennyi nevelő részéről. 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

10. A 2017/2018. tanév éves önértékelési tervének véglegesítése, új munkacsoporrt-tag 

bevonása. 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

11. Hagyományápolásunk kiemelt rendezvénysorozata a Kölcsey-hét. 

Időszak: 2018. május 7. – 2018. május 11. 

Felelős: intézményvezető-helyettes 

Határidő: a részletes programterv elkészítésére: 2018. április 10. 

12. Tanév végi adminisztrációs munka: bizonyítvány és törzslap vezetés. 

Határiő: 2018. június 20. 

Felelős: intézményvezető-helyettes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Események, rendezvények naptára 

2017/2018  

 

2017. szeptember: 

01.   Tanévnyitó ünnepség, Első tanítási nap,  

Tanév eleji adminisztráció 

1-30.  Ökoiskolai témanapok 2.,3. és 7., 8. évfolyamon 

05.  Fogadóóra, munkaértekezlet 

07.   Pedagógiai program és az értékelő beszámoló beépítése a munkatervbe 

11.  Munkacsoport alakítása az intézményfejlesztési terv végrehajtása érdekében 

12.  2017/2018. tanév munkatervének elfogadása 

15. A tanév ellenőrzési tervének véglegesítése 

  Munkaköri leírások aktualizálása 

20.  Felkészülés az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre 

26.  Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés 

30.  A 2017/2018. tanév intézményi ökoiskolai munkatervének véglegesítése 

 

2017. október 

01.  E-napló kötelező használata 

03.   Iskolai és osztály szülői értekezlet 

  Fogadóóra és munkaértekezlet 

06.   Aradi vértanúk napja 

13.   Felmérés 1. évfolyamon a DIFER alkalmazása érdekében 

20.  Iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére 

27.  Pályaorientációs nap- tanítás nélküli munkanap 

30. – november 03. Őszi szünet 

30.   Tájékoztató a középiskolai felvételi rendjéről 

 

2017. november 

06.   Őszi szünet utáni első tanítási nap 

07.  Fogadóóra és munkaértekezlet 

21.   Nyílt nap 



27.   Nevelési értekezlet – tanítás nélküli munkanap 

28.- december 01. Hulladékcsökkentési hét 

  

2017. december 

01.  DIFER vizsgálat elvégzése 1. évfolyamon 

05.  Fogadóóra és munkaértekezlet 

  Iskolaválasztási szülői értekezlet 

08.  Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára 

12.   Pályázat az AJTP keretében 

27. – 2018. január 02. Téli szünet 

 

2018. január 

03.   A téli szünet utáni első tanítási nap 

09.  Fogadóóra és munkaértekezlet 

NETFIT mérés kezdete 

22.   Magyar Kultúra Napi ünnepség 

26.   Az I. félév utolsó napja 

  Előző félévet záró osztályozó értekezlet 

 

2018. február 

06.   Fogadóóra és munkaértekezlet. Osztály szülői értekezlet 

12.  A 2017/2018. tanév I. félévi munkáját értékelő értekezlet – tanítás nélküli 

munkanap 

16.   Farasangi rendezvény – tanítás nélküli munknap 

19.   Középiskolai jelentkezési lapok továbbítása 

23.   Megemlékezés a kommunisták és egyéb diktatúrák áldozatairól 

 

2018. március 

05-09.  Pénzügyi és vállalkozói témahét 

06.   Fogadóóra és munkaértekezlet 

10.  Munkanap (szombati tanítási nap) 

14.   iskolai ünnepség az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 

15.   Továbbképzési, beiskolázási terv 



22.   Víz világnapi rendezvény 

28.  Nevelőtestületi értekezlet – tanítás nlküli munkanap 

29.-április 03. Tavaszi szünet 

 

2018. április 

04.  Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

10. Fogadóóra és munkaértekezlet. A kölcsey-hét programjának véglegesítése. 

12.  Nyílt nap 

16. Megemlékezés a holokauszt áldozataira 

21. Munkanap (szombati tanítási nap) 

23.  Föld világnapi rendezvény 

23-27. Fenntarthatósági témahét 

27. NETFIT mérések utolsó napja 

 

2018. május  

08.   Fogadóóra és munkaértekezlet 

07-11.  Kölcsey-hét 

10.  Egészségnap 

15.-június 15. Ökoiskolai témanapok 1., 4. és 5., 6. évfolyamon 

16.  Angol idegennyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon 

23.   Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon 

25.  Diákönkormányzati nap: gyermeknapi rendezvény – tanítás nélküli munkanap 

 

2018. június 

01.  NETFIT adatfeltöltés 

04.  Iskolai ünnepség a Nemzeti Összetartozás Napja tiszteletére 

08.  Fogadóóra és munkaértekezlet 

15.   Utolsó tanítási nap 

16.  Ballagási ünnepség 

18.  Tanév végi osztályzó értekezlet 

20.  Tanév végi adminisztráció 

21.  Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás 

29.   Tanévet értékelő nevelőtestületi értekezlet 


