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Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Várgesztesi Német Nemzetiségi Tagiskolája 

pedagógus névsora: 

 

 

Hartdégenné Rieder Éva    intézményvezető 

 

Mosonyiné Hofer Szonja    tagintézmény vezető-tanító 

 

Kemény Ilona     tanító-napközis nevelő 

 

Arató Albertné    tanító-napközis nevelő 

 

 

Tanulólétszám 2015. szeptember 01. állapot szerint:  

 

Ebből:  

1. évfolyamon összesen:    3 

2. évfolyamon összesen:    3 

3. évfolyamon összesen:    7 

4. évfolyamon összesen:    0 

 

 

 

 

Szülői munkaközösség névsora: 

 

Kluber-Hajdu Ingrid 

Megyeri Teréz 

 

Iskola e-mail címe:  gesztesovi@freemail.hu  

Telefon:    06-34/223 05 
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35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a 2015-16.tanév rendjéről 

 

Az első tanítási nap:  2015. szeptember 01. (kedd)  

Utolsó tanítási nap: 2015. június 15. (szerda)  

Első félév:   2015. szeptember 01-től 2016. január 22-ig.                                                                                             

Második félév:  2015. január 23-tól  2016. június 15-ig. 

2016. január 29-ig értesítés a félévi tanulmányi 

eredményekről. 

 

Őszi szünet:    

    2015. október 26-tól  október 30-ig. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 

2015. október 22.(csütörtök) 

A szünet utáni első tanítási nap: 

2015. november 2. (hétfő) 

Téli szünet:    

2015. december 21-től 2015. december 31-ig.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 

2015.december 18. (péntek). 

A szünet utáni első tanítási nap  

2015. január 4. (hétfő) 

Tavaszi szünet:   

    2016. március 24-től március 29-ig tart.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 

2016. március 23. (szerda)  

A szünet utáni első tanítási nap: 

2016. március 30. (szerda) 

Tanév utolsó napja:   2016. június 15. (szerda) 
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Az első osztályosok beíratása:  

2016. április 01 – 30. között a megyei kormányhivatal által 

meghatározott és kijelölt időpontban. 

 

Országos mérés, vizsgálat, ellenőrzés elrendelése:  

 

 Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer: 2015.10.22. létszámjelentés az OH-

nak.  

 2015. december 4-ig a diagnosztikus mérés elvégzése a lejelentett tanulóknál. 

 

Tanítási napok száma: 181 nap + 5 nap szabadon felhasználható.  

 

Áthelyezett munkanapok: 

2015 dec. 12. (szombat) munkanap  dec. 24. (csütörtök) szünet 

2016. március 5. (szombat) munkanap  március 14.(hétfő) szünet 

 

Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanap: 5 nap  

 

    2015. Idősek köszöntése, Mikulás ünnepség  december 12. szombat  

         helyett 

2016.  A Föld napja alkalmából kertrendezés március 5.(szombat) helyett  

             

2015.  tavaszi szünet + 1nap (szerda) 

   2015.12.14. és 2016.04.11. nevelési értekezlet 

 

2015.       Pedagógus nap 2016.06.03. tanítás nélküli munkanap  

          helyette:  Farsangi bál, Márton napi lámpás felvonulás 

    

2015. Május   kirándulás  

 

Az egyéb tanítási órán kívüli programokat délután illetve szombati napokon rendezzük. 
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Az 2015/2016- os tanév főbb célkitűzései, feladatai: 

Tantervek  

A Közoktatási törvény alapján a kerettantervekben megfogalmazott, valamint a 

10/2003.(IV.28.) OM. r. (tananyagcsökkentésről és az óraszámok változásáról) 

követelmények alapján, és a 2004/2005–ös tanévben első évfolyamon bevezetésre került 

Nemzeti Alaptanterv alapján elkészített pedagógiai és nevelési program jegyében 

folytatja a 2015/2016-os tanévet iskolánk a 4. évfolyamon. 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012.(XII.21.) 

EMMI rendelet, valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján elkészített helyi 

tantervek bevezetése 1-3. évfolyamon. 

 

Tanév 1 2 3 4 

2013/2014 K  K K NAT 

    

N = a 2004/2005. NAT alapján elfogadott helyi tanterv 

K = az új kerettantervek bevezetése. 

 

A 2015/2016-os tanév feladatai a nevelőtestület számára 

 

Továbbra is fontosnak vagy szükségesnek tartjuk: 

 Az iskola és intézményi szinten a Pedagógiai – nevelési programja szellemében 

a nevelő-oktató munka színvonalas megvalósítását.  

 A vértessomlói iskola és a várgesztesi tagiskola együttműködését. 

 A nemzetiségi német nyelv színvonalas oktatását.  

 A tanulók egyéb sportolási lehetőségeinek felmérését. 

 A délutáni foglalkozásokon keresztül a tanulók minél szélesebb körében a 16 

óráig iskolában való tartózkodásuk színvonalas biztosítását. 

Felelős: tagintézmény vezető, pedagógusok 
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A tantestület folyamatos munkájának megszervezése: 

 

Minden hónap első hétfőjén 14:30–tól munkaértekezlet, kivétel, ha fogadóóra 

van Vértessomlón, akkor a hónap első szerdáján. 

A munkaértekezleten az intézmény valamennyi pedagógusa részt vesz: 

Vértessomló és Várgesztes iskolájából. 

A szülőknek 15:30-16:30-ig félévente kétszer fogadóóra. 

Vértessomlón, szerdai napokon, Várgesztesen hétfői, ill. keddi napokon: 

 

Várgesztesen 

2014. november 02.(hétfő) 

2015. január 05.(kedd) 

2015.február 29.(hétfő) 

2015. május 02.(hétfő) 

Nyílt nap:  

 015. november 16. hétfő 

 2016. április 12. kedd 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel, a lakóhely különböző közösségeivel: 

 

 A szülői munkaközösség, a szülők és a Várgesztesért alapítvány támogatását 

kérjük rendezvényeinkhez, munkánkhoz.  

 Nyílt napot szervezünk ősszel és tavasszal, hogy a szülők betekintést nyerjenek 

az iskola délelőtti életébe. 

 A problémák közös megbeszélése a fogadóórákon, személyes beszélgetéseken. 

 Szülői értekezletet évenként kétszer tartunk, de indokolt esetben többször is. 

 A gyermekjóléti szolgálat népszerűsítése, szükség esetén igénybevétele. 

 Problémás családok esetén családlátogatás osztályfőnök, gyermekvédelmi 

feladatot ellátó tanár, indokolt esetben a gyermekvédelmi szakszolgálat 

munkatársai részéről. 

 A zeneiskola a művészeti iskola a tehetséggondozás részét képezi iskolánknak.  
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 Műsorszámainkkal igény szerint részt veszünk az önkormányzat által 

szervezett rendezvényeken. 

Felelős: osztályfőnökök 

 

Az óvodával közös programjaink: 

 Márton nap 

 Szépkorúak köszöntése 

 Télapó 

 Karácsonyi közös éneklés 

 Farsang 

 Március 15. 

 Föld Napja 

 Csengőnap 

 Kirándulás 

 

Napközi étkeztetés, valamint délutáni foglalkozás megszervezése: 

Azoknak a tanulóknak a számára, ahol a szülők igénylik gyermekük számára a 

kulturált étkezés biztosítása, valamint a délutáni tanulás, játék, pihenés 

megszervezése napközi foglalkozás és egyéb foglalkozások keretében.  

Felelős: napközis pedagógus  

 

Sport, szabadidő: 

 Tavaszi sportnap 

 Februárban korcsolya/ szánkózás 

 Délutánonként, tanulás előtti játék, játékos mozgás. 

 Úszásoktatás 

 Kirándulások 

Felelős: Arató Albertné, Kemény Ilona. 

Tanulmányi versenyek, vetélkedők: 

 

Az EMMI rendelet 3. sz. mellékletében meghirdetett tanulmányi versenyek közül 

lehetőség szerint, az alábbiakban veszünk részt:  
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 Bolyai matematika verseny 

 Bendegúz nyelvész verseny 

 Kölcsey alsó tagozatosok számára hirdetett anyanyelvi verseny 

 

Felelős: a tantárgyat tanító pedagógusok 

Nevezetes programok, feladatok 2015/2016-es tanévben: 

 

1. Tanévnyitó ünnepély 

2. Tanévnyitó szülői értekezlet 

3. Színházlátogatás (tanulóbérlet) 

4. Megemlékezés az aradi vértanúkról. 

5. A Zene világnapja  

6. Idősek köszöntése  

7. Papírgyűjtés októberben 

8. Okt. 23. tiszteletére megemlékezés filmvetítéssel.  

9. Nevelési értekezlet  

10. Márton napi lámpás felvonulás 

11. Vidám Mikulás  

12. Karácsonyi ünnepély  

13. Félévi szülői értekezlet 

14. Megemlékezés a magyarországi németek 

elhurcolásáról 

15. Lovas szánkó/korcsolyázás 

16. Fogadónap, nyílt nap félévenként egy alkalommal 

17. Fogadóóra félévenként két alkalommal 

18. Farsangi bál 

19. Úszásoktatás 3. osztály 

20. Március 15. ünneplése 

21. Pedagógusnap: Molnár tanító emléknapja 

22. Nevelési értekezlet  

23. Tanulmányi versenyek  
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24. Megemlékezés a holokauszt magyarországi 

áldozatainak emléknapján 

25. Megyei népdaléneklési fesztivál 

26. Szülői értekezlet a leendő első osztályos szülőknek 

27. Az első osztályosok beíratása 

28. Tavaszi osztálykirándulás 

29. A nemzeti összefogás napja (jún. 4.) 

30. Tanévzáró ünnepély 

31. Tanévzáró értekezlet 

32. Csengőnap 

33. Leltározás, szertárrendezés 

A programokat a Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola, a helyi zeneiskola, 

óvoda, programjával egyeztetve készítjük el  

 

Szakkörök, délutáni foglalkozások:  

 Napközi foglalkozás  

 Külsős órák, foglalkozások:  zeneiskola 

 néptánc 

   judo  

Felelős: tagintézmény vezető  
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A Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Várgesztesi Német Nemzetiségi Tagiskolája 

2015/2016. évi munkaterve havi bontásban: 
Augusztus:  

 Tanév eleji tantestületi megbeszélés  

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Megyei tankerületi tanévnyitó   

 Résztvevők:Iskolavezetés.  

 Tanévnyitó értekezlet  

 Felelős: intézményvezető, tagintézmény vezető  

 Tantárgyfelosztás elkészítése  

 Felelős: tagintézmény vezető  

 Órarend elkészítése 

  Felelős: tagintézmény vezető  

 Tankönyvárusítás 

  Felelős: tagintézmény vezető  

 Napközis igény felmérése  

 Felelős: Arató Albertné  

 Tanévnyitó ünnepély 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 

 

Szeptember: 

 

 Első tanítási nap 

 02. Elsős szülők részére szülői értekezlet (17:00) 

 Felelős: 1. o. osztályfőnök 

 02. Tanévkezdő szülői értekezlet (18:00) 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Délutáni foglalkozásokra való igény benyújtása (első héten) 

 Felelős: tagintézmény vezető, napközis nevelő 

 07. Munkaértekezlet Vértessomlón 

 Felelős: tagintézmény vezető 
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 Munkatervek elkészítése 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Délutáni foglalkozások beindítása  

 Felelős: tagintézmény vezető 

  Balesetvédelmi oktatás tanulóknak, iskola alkalmazottainak 

 Felelős: tagintézmény vezető  

 Tűzvédelmi oktatás tanulóknak 

  Felelős: tagintézmény vezető  

 Baleset és tűzvédelmi oktatás az iskola alkalmazottainak 

 Felelős: Intézményvezető 

 Az osztálynapló év eleji statisztika táblázatainak kitöltése 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Törzslapok elkészítése 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Naplók adatainak kitöltése 

 Felelős: osztályfőnök, napközis nevelő 

 Műsor előkészítése az Aradi vértanúk napjára. 

 Felelős: Arató Albertné 

 

 

Október 

 

 Megemlékezés a Zene Világnapjáról  

 Felelős: Kemény Ilona 

 05. Októberi munkaértekezlet Vértessomlón 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 05. 1-2. osztályos tanmenetek leadása 

 Felelős: tanítók 

 06. Megemlékezés az Aradi Vértanukról 

 Felelős: Kemény Ilona 

 08. Papírgyűjtés 

 Felelős: Mosonyiné Hofer Szonja 
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 15. Statisztika elkészítése, elküldése 

 Felelős: Mosonyiné Hofer Szonja 

 15. 3. osztályos tanmenetek leadása 

 Felelős: Mosonyiné Hofer Szonja 

 Tantárgy pedagógiai napok előadásain való részvétel – amennyiben 

megrendezésre kerül 

 Felelős: tagintézmény vezető  

 22. Október 23. megemlékezés: Filmvetítés  

 Felelős: Kemény Ilona 

 Létszámjelentés az OH-nak: Diagnosztikus fejlődésvizsgálat 1. osztályosok 

számára nemleges válasz esetén is. Létszám leadása székhely intézménynek. 

 Felelős: 1. o. tanító 

 Adatszolgáltatás leadása a KIR-be.  

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Őszi szünet: október 26-30. (5 munkanap) 

 

 

November 

 

 02. Fogadóóra 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Intézményi önértékelés dokumentációjának elkészítése 

 Felelős: Tagintézmény vezető 

 Munkaértekezlet Vértessomlón 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Nyílt nap az iskolában 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Meghívók: osztályfőnök 

 11. Márton nap 

 Felelős: Arató Albertné 

 28.  Szépkorúak köszöntése 

 Felelős: Mosonyiné Hofer Szonja 
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 Felkészülés a vidám Mikulásra. 

 Felelős: osztályfőnök 

 Karácsonyi ünnepi műsor összeállítása, 1. Advent 

 Felelős: Mosonyiné Hofer Szonja 

 

 

December  

 

 Munkaértekezlet Vértessomlón 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 04. (péntek) Mikulás – délután 

 Felelős: osztályfőnök 

 Christkidlizés a német nemzetiségi dalkörrel 

 Felelős: Mosonyiné Hofer Szonja 

 A bukásra álló tanulók figyelmeztetése, a szülők értesítése  

 Felelős: osztályfőnökök 

 Közös adventi éneklés az óvodásokkal 

 Felelős: Kemény Ilona 

 Karácsonyi ünnepély 

  Felelős: Mosonyiné Hofer Szonja 

 Meghívó az ellenőrzőbe 

 Felelős: osztályfőnök 

Téli szünet: december 21 –december 31-ig. (5munkanap) 

 

 

Január 

 

 04. Téli szünet utáni első tanítási nap 

 Úszásoktatás megszervezése 

 Felelős: Kemény Ilona 

 Fogadóóra  

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Munkaértekezlet Vértessomlón 
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 Felelős: tagintézmény vezető 

 Nevezés tanulmányi versenyekre 

 Felelős: osztályfőnökök 

 A farsangi bál előkészítése 

 Felelős: Kemény Ilona 

 Meghívók: rajzot tanító pedagógus 

 Plakát: Kemény Ilona 

 Ügyelet: minden pedagógus 

 19. Megemlékezés a magyarországi németek elhurcolásáról 

 Mosonyiné Hofer Szonja  

 osztályozó értekezlet 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Résztvevők: tantestület 

 21. Megemlékezés a Magyar kultúra napjáról 

 Résztvevők: minden pedagógus, tanulók 

 Felelős: osztályfőnök 

 29. Félévi tanulmányi eredmények értesítése 

 Felelős: osztályfőnökök 

 Tankönyvrendelés előkészítése 

 Felelős: tankönyvfelelős, Mosonyiné Hofer Szonja 

 A félévi munka értékelése 

 Felelős: osztályfőnök 

 Ingyen tankönyvre jogosultság nyilatkozatainak összegyűjtése 

 Felelős: osztályfőnökök 

 

 

Február: 

 

 Munkaértekezlet és félévi értekezlet Vértessomlón 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Résztvevők: tantestület 

 Korcsolyázás/lovas szánkózás 
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 Felelős: Kemény Ilona 

 Félévi szülői értekezlet 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Tankönyvrendelés elkészítése 

 Felelős: Mosonyiné Hofer Szonja 

 Farsang, kiszebáb égetés 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 25. A kommunisták és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja – 

megemlékezés  

 Felelős: Arató Albertné 

 Nevelési értekezlet 

 Felelős: Mosonyiné Hofer Szonja 

 

 

Március: 

 

 01. Fogadóóra 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Értesítésért felelős: osztályfőnökök 

 04. Munkaértekezlet Vértessomlón 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 2016/2017 tanév előzetes tantárgyfelosztásának elkészítése. 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 11. Március 15. megünneplése 

 Felelős: Kemény Ilona 

 Nyílt nap az iskolában  

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Meghívók: osztályfőnök 

 Tavaszi szakmai műhelymunkákon: előadásokon, bemutató órákon való 

részvétel, amennyiben megszervezik. 

 Felelős: tagintézmény vezető  

 Résztvevők: tantestület 
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 A leendő 1. osztályos tanító látogatása az óvodába, foglalkozások megtekintése. 

 Felelős: az első osztály leendő osztályfőnöke. 

  Felelős: osztályfőnök  

 Szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek 

 Felelős: tagintézmény vezető  

 Nyílt nap a leendő első osztályosok szüleinek 

 Felelős: leendő elsős osztályfőnök 

 30. Munkaértekezlet Vértessomlón 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Tavaszi szünet: március 24 – 29-ig 

 

 

Április: 

 

 04.Munkaértekezlet 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Kirándulás előkészítése 

 Felelős: tagintézmény vezető  

 Megyei Német Népdaléneklési fesztiválra való jelentkezés 

 Felelős: Mosonyiné Hofer Szonja 

 Nyári táborozási lehetőségek felmérése, szervezése 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Tavaszi osztálykirándulás szerevezése, előkészítése 

 Felelős: osztályfőnök 

 10. Megemlékezés a költészet napjáról 

 Felelős: Kemény Ilona 

 12. Nyílt nap 

  Felelős: tagintézmény vezető 

 16. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja 

 Felelős: Kemény Ilona 

 Bukásra, gyenge tanulmányi eredményre álló tanulók szüleinek kiértesítése 

 Felelős: Tanítók 

 Föld Napja-kertészkedés a szülőkkel, gyerekekkel  
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 Felelős: Környezetet tanító pedagógusok 

 1. osztályosok beiratkozása 01-30. között a Kormányhivatal által meghatározott 

és kijelölt időpontban 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Tankönyvrendelés elkészítése 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 

 

Május: 

 

 02. Fogadóóra 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Értesítésért felelős: osztályfőnök 

 Pünkösdi hosszú hétvége (május 13-16.) 

 Munkaértekezlet Vértessomlón 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Tanulmányi kirándulás 

 Felelős: osztályfőnök 

 Tavaszi hulladékgyűjtés 

 Felelős: Mosonyiné Hofer Szonja 

 A leendő elsősök fogadása, látogatása, ismerkedése az iskolával 

 Felelős: leendő 1. osztály osztályfőnöke, tagintézmény vezető 

  Nyári szabadságok kiírása 

 30. Júniusi munkaértekezlet Vértessomlón 

 Felelős: tagintézmény vezető  

 

 

Június: 

 

 02. A Nemzeti összetartozás napja 

 Felelős: Kemény Ilona 

 03. Szünetnap „Pedagógusnap” 

 Ledolgozva: Farsangi bál 

 Ledolgozva: Márton napi felvonulás és ünnepség 
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 Osztályozó értekezlet 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 15. Utolsó tanítási nap 

 18. Falunap 

 Felelős: Kemény Ilona 

 Tanévzáró ünnepély 

 Felelős: tagintézmény vezető 

  

 Tanévzáró értekezlet Vértessomlón 

 Felelős: intézményvezető 

 Leltározás, szertár és eszközrendezés 

 Felelős: tagintézmény vezető 

 Nyári szabadság – nyári ügyeleti napok beosztása   

 Felelős: tagintézmény vezető  

 

 

Szabadság megkezdéséig elvégzendő feladatok az intézményben:  

 Leltározás,  

 elkészítése,  

 beszámolók elkészítése,  

 szertárrendezés,  

 tanévzáró értekezlet. 

 

 

A munkatervben szereplő feladatok események megszervezéséért felelős: 

   az iskola minden pedagógusa. 

Az feladatok megvalósításáért, igazgatási feladatokért: 

   Mosonyiné Hofer Szonja tagintézmény vezető 

Az ellenőrzésért:  Hartdégenné Rieder Éva intézményvezető 
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A programok időpontjának tartalmának megváltoztatási, módosítási jogát, lehetőségét a 

mindenkori körülményekhez, lehetőségekhez igazodva, fenntartjuk. 

 

 

 

 

Várgesztes, 2015. szeptember 2. 

 

 

 

 

 

 

A munkatervet elolvastam, véleményeztem: 

 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 


