
                          
 
 
 
   
 
 
 

M E G H Í V Ó  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött soron 
következő ülését 2015. november 16-án du. 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal 
tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 

NAPIRENDI PONT: 
 

1./ A gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről szóló 12/2014.(V.7.) 
önkormányzati rendeletének módosítása 

 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
2./ Beszámoló a Fekete István Általános Iskolájának 2014/2015. tanév oktató-nevelő 

munkájáról  
Ea.: Bana Józsefné iskolaigazgató 

 
3./ Beszámoló a 2015/2016-os tanév előkészítéséről 

Ea.: Bana Józsefné iskolaigazgató 
 
4./ Városi Óvoda és Bölcsőde 2014/15 nevelési évről szóló Szakmai beszámolója 

Ea.: Bárdos Tiborné intézményvezető  
 
5./ Beszámoló a Városi Óvoda és Bölcsőde 2015/16 nevelési év munkatervéről 

Ea.: Bárdos Tiborné intézményvezető  
 
6./ Bölcsőde Szakmai Programjának aktualizálása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
7./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
8./ Szociális tűzifa szállítási költségének megvitatása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
9./ Tanyagondnoki szolgálat megszüntetésének megtárgyalása a gépjármű beszerzési 

pályázat elutasítása okán 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
10./ Polgármesteri jelentés 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
11./ KÖZMEGHALLGATÁS 
 
12./ Különfélék 

 
Tiszacsege, 2015. november 11. 

Tisztelettel: 
 Szilágyi Sándor 

        polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2015. november 16-án tartandó ülésére 

Tárgy:  Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről szóló 12/2014. (V.7.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv (a továbbiakban: 
Gyvt.) alapján Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti ellátások rendjéről szóló 12/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete 12. §-a 
értelmében a bölcsődei gondozás után személyi térítési díjat állapít meg azon gyermekek 
részére, akik az ellátást igénybe veszik. 
 
A díj kiszámításának alapja a gondozásra számított intézményi térítési díj, mely az élelmezés 
nyersanyagköltségének általános forgalmi adóval növelt értékével csökkentett szolgáltatási 
önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének a különbözete. Ezen értéket Gyvt. 
147. § (3) bekezdése alapján évente felül kell vizsgálni. 
 
2015. évben a bölcsődei feladat ellátás kiadási előirányzata 22.753 ezer Ft, az éves gondozási 
napok száma 235, a bölcsődei gondozást igénybevevők száma 36 fő.  Ezek alapján az 1 
gondozott 1 ellátási napjára jutó szolgáltatási önköltsége 2.689 Ft. Az élelmezés általános 
forgalmi adóval növelt nyersanyagköltsége 371 Ft naponta. 
 
 A normatív állami hozzájárulás értéke 13.390.110 Ft, a költségvetési törvény 494.100 Ft/fő 
támogatást biztosít, a hatályos jogszabályok értelmében a támogatás igénylésénél nem 
vehető figyelembe az a gyermek abban az adott hónapban, aki 10 napnál többet hiányzott. 
Normatív hozzájárulás és az 1 főre eső támogatási összeg értelmében 27 főre számítható 
állami támogatás. Ez az összeg 2.110 Ft naponként.  
 
A fenti értékek figyelembe vételével meghatározott intézményi térítési díj 208 Ft naponta. A 
mellékelt táblázat összefoglalva tartalmazza a fentebb leírtakat. 
 

 
Összesen 1 gondozási napra 

vetítve 
Szolgáltatási önköltség 22 753 000 Ft 2 689 Ft 

Élelmezés nyersanyagköltsége 2 861 418 Ft 371 Ft 
Normatív állami hozzájárulás 13 390 110 Ft 2 110 Ft 

Számított intézményi térítési díj 208 Ft 

  Alkalmazott intézményi térítési díj 190 Ft 
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A gondozási díj felülvizsgálata miatt szükséges módosítani a rendelet 3. számú mellékletét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a rendeletmódosítást 
elfogadni szíveskedjenek. 

 
Tiszacsege, 2015. november 8.   

         Szilágyi Sándor  
           polgármester 

 
 
  



TERVEZET 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
..............2015. () önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről szóló  
12/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 20/C. § (9) 
bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 137. § (1) 
bekezdésében, valamint 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1)-(2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről szóló 12/2014. (V.7.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
2. § Ez a rendelet a 2015. december 1. napján lép hatályba. 

  



 

1. melléklet a …/2015 (….) önkormányzati rendelethez 
 

Bölcsődei gondozás 

 A B 

1 Tétel megnevezése Összeg 
(Összeg/fő/nap) 

2 Szolgáltatási önköltség 2 689 Ft 

3 Intézményi térítési díj 208 Ft 

 
 

 

  



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) 

 
A tervezett jogszabály: 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

..............2015. ()önkormányzati rendelete 
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

ellátások rendjéről szóló  
12/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
A tervezett jogszabály várható következményei: 
 
Társadalmi hatásai: 
 

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása 
van. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának gazdasági hatása 
nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának költségvetési 
hatása nincs. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelet megalkotásának környezeti 
következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet megalkotásának egészségügyi 
következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelet megalkotásának adminisztratív 
terhet befolyásoló hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

Jogszabályi előírásoknak való megfelelés 
érdekében. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A feltételek biztosítottak, a rendelet 
elfogadása és alkalmazása nem igényel 
többletforrást. 

Kelt: 2015. november 8.  
  

 
Dr. Kertész Marianna 

jegyző 
 



Beszámoló a 
Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola 2014 - 2015-ös 

tanévben végzett munkájáról 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

A Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola pedagógusai a beszámolót  

a 2015. június 23 – án megtartott tanévzáró értekezleten a 3/2015. számú  

nevelőtestületi határozattal elfogadták. 



 

Bevezetés 

 

"Nem értünk rá tanulni, mert folyton tanítottak."/Karinthy Frigyes/ 

 

 

A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 3. § (4) rendelkezése 

alapján készült, tartalmazza pedagógiai munka elemzését és értékelését. 

 

A munkavégzés alapjául szolgáló jogszabályok: 

 

 a 2011.évi CXC. törvény, az azt módosító 2013. évi CXXXVII. törvény  

 2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról; és az azt módosító 22/2013. (III.22.) 

EMMI rendelet 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 

(a továbbiakban: kjt.); 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról. 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 a közoktatásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormány- és miniszteri 

rendeletek. 

 az intézmény működésére vonatkozó, jóváhagyott alapdokumentumok:  

- pedagógiai program, 

- az iskola szervezeti és működési szabályzata, 

- a házirend és az intézmény életét meghatározó belső szabályzatok köre. 

 

2014. szeptember 1-jén reggel 8 órakor az ünnepélyes tanévnyitóval kezdetét vette a 2014-

2015-ös tanév. Az iskola minden épületét birtokba vehettük. Elkészültek, befejeződtek a nyári 

felújítási munkák, a tantermek tisztító meszelései, a parkettával burkolt tantermeinkben a 

parketták újralakkozása, 10 tanteremben a táblák átfestése. Jelentős változást jelentett, hogy a 



volt szakiskola egy tantermén és a mellékhelyiségeken kicserélték az ajtókat, és a wc-k 

felújítását is elvégezte a működtető. A folyosók ivókútjait is sikerült lecserélni, működő 

állapotba hozni. A tanári szobákat is igyekeztünk felújítani, felszerelésüket bővíteni. Az alsós 

tanári szobában a parkettát sikerült felcsiszolni és lelakkozni, a felső tagozat tanári szobájában 

megoldódott a melegvíz-ellátás, és beszerzésre került hűtőszekrény, kávéfőző, mikrohullámú 

sütő, a kollégák pedig kialakítottak egy étkezősarkot a teremben. Az elsős tanító nénik 

ízlésesen dekorált tanteremben fogadták iskolába lépő kisdiákjainkat.  

A nyár folyamán új játszóteret kaptak iskolánk tanulói. A beruházás a kicsik számára biztosít 

játéklehetőséget. A terület leválasztására irányuló terveink is elkészültek, tavasszal szeretnénk 

elkezdeni annak megvalósítását. Sajnos a játszószobánkat ideiglenesen fel kellett számolnunk, 

mivel a harmadik első osztály számára tantermet kellett biztosítani. 

Továbbra sincs rendelkezésre álló nagyobb fedett területünk, ahol rendezvényeket tudunk 

tartani, ahol reggel és a délutáni foglalkozások előtt várakozhatnak a tanulók. Nincs orvosi 

szobánk, a tanulók kötelező egészségügyi vizsgálataihoz továbbra is el kell őket kísérni a 

rendelőkig, ez jelentős időkiesést jelent most is, illetve csapadékos időben a megfelelő öltözék 

hiánya miatt eláznak tanulóink. 

Az új tanév oktató-nevelő munkáját augusztusban sikerült zökkenőmentesen előkészíteni. 

Augusztus utolsó hetében három napon át csibetáborba várták az elsős tanító nénik leendő 

kisiskolásainkat. A csibetábor munkáját segítették az iskolánkban közösségi szolgálatot 

teljesítő középiskolások, volt tanítványaink. Az óvó nénikkel kidolgozott programok után, 

már ismerős arcokkal és helyekkel találkoztak elsőseink az ünnepélyes tanévnyitón. 

Az idei tanévben folytattuk, kiegészítettük az egész napos iskola elmúlt tanévben bevezetet 

rendszerét, a tanulók igényeinek és a meglévő lehetőségeink függvényében módosítottunk a 

tevékenység-struktúrán. A délutáni foglalkozások megszervezése, most is nagyon átgondolt 

tervezést igényelt. Láthatóvá vált, hogy minden rendelkezésünkre álló teret, tantermet, 

kialakított helyiséget be kell vonnunk, mert csak így valósíthatóak meg a délutáni 

foglalkozások. Az elmúlt tanévben bevezetésre került erkölcstan / hit- és erkölcstan oktatása 

felmenő rendszerben egyre nehezebben oldható meg, a tér-, az idő és a távolság is 

akadályokat jelent. A mindennapos testnevelés követelményét még sikerült megoldanunk, de 

előre látható, hogy a következő tanévben, amikor már valamennyi évfolyam kötelezően részt 

vesz benne, csak akkor oldható meg (tornaterem mérete), ha tantermi testnevelésórákat 

valósítunk meg. Örömünkre szolgál, hogy az úszásoktatást 2-3. évfolyamokon, a néptánc 

tanítását, a kölyökatlétikát 1-2. évfolyamokon folytatni tudtuk, s ezekhez a hátteret fenntartó 

és a működtető egyaránt biztosítani tudta. 



 

A pedagógus életpálya modell bevezetését követően a 32 órás benntartózkodás tanórával 

lekötött és le nem kötött részét tartalommal töltöttük meg. A pedagógusok fele 25-26 órában 

végezte tanórai feladatait, a többiek 23-24 órában, míg 6 pedagógus a törvény által 

engedélyezett órakedvezményeket beszámítva végezte a mindennapi nevelő-oktató munkát. 

Sajnos voltak olyan esetek, amikor bebizonyosodott, hogy a kötelező 32 óra is kevés a 

feladatok ellátáshoz (betegségek, projektek, versenyre felkészítés). A tanévben már 

megkezdődtek a minősítési eljárások, a szaktanácsadói látogatások, melyek intézményünket is 

érintettek. Egy kolléganő, Minier Mária Magdolna sikeresen minősítette magát Pedagógus II. 

fokozatba. Ennek során meg kellett tanulnia az iskolavezetésnek és a kollégánknak is a 

kapcsolódó informatikai felület kezelését, a folyamat szabályait, lépéseit. A szaktanácsadói 

látogatás során Bodogán Istvánnét és Virág Tündét látogatták a szaktanácsadók. Mindkét 

kolléga segítséget és megerősítést kapott munkájához. A két folyamatban tapasztalatot, 

jártasságot szereztünk a ránk váró feladatokat illetően.  

A tanévet megfelelő számú pedagógus létszámmal kezdhettük meg, nem kellett folyamatosan 

módosítani a tantárgyfelosztásunkat. A szakos ellátást is sikerült biztosítani az utazó óraadó 

kollégákkal. 

Megállapítható, hogy egy zökkenőmentes tanévkezdet után, egy szervezettebb, állandóbb 

tevékenységrendszerrel, eredményes tanévet zárhattunk, melyet alátámasztanak a tanév során 

elért tanulmányi –és sporteredményeink, a tanév végi kitűnő és jeles tanulók száma. Köszönet 

illeti meg ezért a tantestület valamennyi tagját, akik a megszokott, következetes, áldozatos, 

magas színvonalú munkájukat végezték. 

Pedagógushiány nem nehezítette a tanévkezdést, de az angol nyelv kisebb csoportokban 

történő oktatását csak részben sikerült megoldani óraadó pedagógussal, illetve a 

számítástechnika és a fizika tantárgyak oktatását is óraadó pedagógusok végzik. 

 

2.Az intézményi erőforrások felhasználása 

Tárgyi és eszközellátottság: 

 

A működési és tárgyi feltételeink megfelelőek, de nem hiánytalanok. A tanulók tartalmas 

benntartózkodását továbbra is nehéz megoldani. A rendelkezésre álló tantermekbe nehéz volt 

rendszerbe foglalni valamennyi fakultatív hittan órát, az alapfokú művészeti iskola 

foglalkozásait, a szakköröket, a felzárkóztatókat, a tehetséggondozó órákat, a habilitációt és 

rehabilitáció, illetve a fejlesztő foglalkozásokat, az énekkart, a sportfoglalkozásokról nem is 



beszélve. Úgy gondolom tantermeink felszereltsége, állapota jó, dekorációjuk gyermekbarát. 

A tűzrendészeti felülvizsgálat rendben találta iskolánkat, balesetvédelmi szempontból 

azonban vannak feladataink. A járdák kijavítása, a leomlott vakolatrészek pótlása a nyár 

feladata lesz. A termek megvilágítása megfelelő, a hibás fénycsövek cseréje is megtörtént. A 

kapunál a két épület között felszerelésre kerültek mozgásérzékelős lámpatestek, így a 

közlekedés már balesetmentes este az iskola elhagyásakor. Az intézmény higiéniája továbbra 

is hiányosságokat mutat. Az iskola folyosóinak, a tornatermi öltözőknek a felújítása nehezen 

halogatható. A tantermek a váltócipők teljes körű alkalmazásakor tiszták, de csak akkor, ha 

ezt következetesen megköveteljük a tanulóktól, ami mutatott hiányosságokat, 

következetlenséget. A jelenleg itt lévő takarítószemélyzet elegendő, igyekeznek 

maradéktalanul ellátni a nappali takarítást és fertőtlenítést. A beszerzett folyosói, tantermi 

lábtörlőket cserélni kell.  

A tanév kezdete óta szinte zökkenőmentesen tudjuk használni a multifunkciós 

fénymásolónkat, a telefongondjaink is megoldódtak. A fenntartó hozzájárult az iskola teljes 

területének internetes lefedéséhez a vezeték nélküli hálózat kiépítésével. A működtető 

segítségével a vezetékhálózatot bővítettük. A nyári szünet előtti utolsó héten új interaktív 

táblának örülhettek az alsó tagozatos gyermekek. A nyáron szintén beszerzésre kerül egy 

hasonló IKT eszköz, illetve a rendszergazda megkezdte a tantermekbe az állandó projektorok 

telepítését. A tavasz folyamán a fenntartó biztosított egy fénymásolót a felső tagozaton tanítók 

számára, mellyel kényelmesebbé, és egyszerűbbé vált a tanórai felkészülés. A vezetékhálózat 

bővítése után a TIOP 1. 1. 1 pályázati program keretében az intézménybe kihelyezett 

számítógépek közül több gépet biztosítunk a tanárikba, méginkább segítve a mindennapi 

adminisztrációt, a tanórai előkészületeket.  

A karbantartási munkák közül kiemelkedik a régi széntároló felújítása, zárttá tétele, ahová sok 

iskolai iratot sikerült elhelyeznünk. Így elhárult az akadály annak útjából, hogy a régi külső 

irattárba tervezett zenei gyakorlóterem kialakításra kerülhessen, a munkálatok a nyár 

folyamán befejeződjenek. A karbantartónk folyamatosan végzi az üveges szekrények kitört 

elemeinek cseréjét, az ősz folyamán átnézte és pótolta a tanulói asztalok és székek lábain lévő 

műanyag védőkupakokat.  

Taneszközök és szemléltető eszközök beszerzése közül ki kell emelni annak a 16 asztali 

számítógépnek és 5 laptopnak az érkezését, amiről a fentiekben említést tettem. A TIOP-os 

pályázat keretében egy hálózat is kiépítésre került a (8.b) tantermében, melynek további 

hasznosítása, az oktatásba történő bevonása a következő tanév feladata lesz. Tudtunk 

labdákat, focikat vásárolni tanulóink számára, a testnevelés oktatásához azonban szükségessé 



vált a közeljövőben tornaszőnyegek beszerzése. A néptáncterembe megvásároltuk a hangosító 

berendezést, a kézműves-terembe anyagokat tudtunk beszerezni. Folyamatosan érkeznek a 

Mentoráló iskolai programhoz kapcsolódó eszközök, anyagok. 

Külső és belső környezetünk képét is igyekeztünk javítani. Virágosítottuk iskolánk udvarát, 

irodai bútorokat kaptunk a működtető önkormányzattól, illetve elkészült a névtáblánk, s hozzá 

új zászlókat is kaptunk.  

A nyár folyamán megérkeznek az IPR pályázatához kapcsolódó beszerzéseink, melyek egyedi 

méretű szekrényeket, polcokat tartalmaznak, hogy a belső tereinket (osztálytermek, folyosó) 

esztétikusabbá tegyék. Szintén e pályázat keretében bonyolítottuk az országos filharmónia 

közműködésével 3 koncertünket, ahol 170 db bérlet megvásárlásával tanulóink helyben 

vehetnek részt a zenei előadásokon. 

A KRESZ programokhoz pályázati lehetőségek kihasználásával 200 000 Ft értékű 

eszközcsomag érkezett a közlekedési ismeretek hatékonyabb oktatását segíteni. 

Az NTP-s pályázatok közül 4 sikeres volt. Ezeknek köszönhetően a programok skálájának 

színesítésén túl, a testnevelés, a kézműves ismeretek, a fafaragás, a természettudományos 

oktatás számára sikerült kisebb tárgyi eszközöket beszerezni. 

Köszönöm kollégáim elkötelezettségét a pályázati munkában és azok megvalósításában: Szeli 

Zoltánnak a KRESZ, Tóth Zoltánnak a testnevelés, Kapus Istvánnénak és Szabó Orsolyának a 

kézművesség, Bodogán Istvánnak és Simon Albertnek fafaragás, gyakorlati életre nevelés, 

Füzesi Gabriellának és Kiss Lászlónak a természettudományos tárgyakhoz kapcsolódó 

tevékenységekben. 

A K&H vetélkedő országos döntőjén szerzett 3 helyezést Füzesi Gabriella Csegei géniuszok 

csapata, akik iskolánk számára ~100 ezer Ft értékű könyvutalványt nyertek, melyet ezúton 

megköszönünk. 

 

Személyi feltételek 

 

Iskolavezetés 

A tanév kezdetén személyi változások történtek az iskolavezetésben. 2015. augusztus 16-tól 

az intézmény vezetője a Bana Józsefné. A 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet 22. § (3) 

pontja alapján az intézményvezető-helyettesi feladatokat 2013. szeptember 16-tól Simon 

Albert látja el, akinek megbízása meghosszabbításra került a próbaév letelte után. A törvényi 

előírásoknak megfelelően az iskola másik intézményvezető-helyettese 2014. szeptember 1-

jétől Szabó Orsolya. Az ő intézményvezető-helyettesi megbízása 2015. május 1-től írásbeli 



figyelmeztetést követően visszavonásra került a belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok 

miatt. 

Az intézményvezetés az SZMSZ-ben foglalt feladatmegosztás látta el a vezetési feladatokat.  

A törvényi változásoknak megfelelően változott az iskolavezetés feladat- és hatásköre, melyet 

az intézmény SZMSZ-e részletesen tartalmaz. 

 

Munkaközösségek vezetői  

 

Munkaközösség neve  Munkaközösség-vezető  

Alsós munkaközösség Bodogán Istvánné  

Humán munkaközösség Sajgó Eszter  

Reál munkaközösség  Füzesi Gabriella  

 

Egyéb vezetők és felelősök: 

 

Közalkalmazotti tanács elnöke Hajdu Istvánné 

DÖK munkáját segítő pedagógus Vassné Szucskó Marg  

Gyermek – és ifjúságvédelmi felelős Tóth Imre  

Továbbtanulási felelős  Füzesi Gabriella  

Tűz- és munkavédelmi felelős Kiss László 

A szülői szervezettel kapcsolatot tartó pedagógus Pikó Gáborné 

A Balmazújvárosi Tankerület munkacsoportjainak munkájában részt vesznek: 

 

Pályázatíró munkacsoport Bana Józsefné 

Füzesi Gabriella 

Szabó Orsolya 

Óvoda – iskola átmenet Hajdu Istvánné  

Testnevelés  Tóth Zoltán 

Néptánc Kapus Istvánné  

Kézműves  Banáné Nagy Zsuzsa 

Mérés - értékelés Bodogán Istvánné 

Kovács Zsoltné 

Gyógypedagógia Hajdú Katalin 

 

Távozó és új kollégák: 

 



Szeptemberben új, pályakezdő kollégát köszöntöttünk nevelőtestületünkben, Bódi Katalin 

tanító, testnevelés műveltségterületen végzett pedagógust. Örömünkre szolgál, hogy 

szülővárosában vállalt munkát. Sorainkban köszönthettük újra Virágné Nagy Melinda 

kollégánkat, aki visszaköltözve Tiszacsegére újra munkát vállalt iskolánkban. 

Pedagógus munkakörbe helyeztük át Szabó Orsolyát és Szabóné Debrődi Juditot. 

GYES-en vannak és szeptemberben nem kezdtek tanévet Dr Gadóczi Marianna biológia – 

környezettan szakos tanár, fejlesztőpedagógus és Szalontai Zsuzsanna angol nyelvtanár, 

tehetségfejlesztő tanár. 

Óraadóként Szabó István számítástechnika szakos tanár lát el feladatot Újszentmargitáról és 

Széchy József fizikatanár Balmazújvárosról. A 7-8. évfolyamos angol nyelvi csoportbontás 

kialakításához Duszin Gyöngyi angol nyelvtanár érkezett szintén Újszentmargitáról. 

Pedagógusaink közül Puzsár Jánosné és Kiss László Újszentmargitán, Sajgó Eszter 

Hortobágyon óraadó tanárként vesz részt a tankerület szakos ellátottságában. 

December 15-én Vighné Nagy Erika kolléganőnk munkaviszonyának közös megegyezéssel 

történő megszüntetését, míg Király Gyuláné áthelyezését kérte másik iskolába, melyhez 

hozzájárult tankerületünk. 

Az intézményben a szakos ellátottság 100%-os. 

Pedagógusok 

ssz  

Pedagógus 

 

végzettség, szakképzettség 

 

ellátott feladat 

1.  Bana Józsefné tanító,  

testnevelés szakkollégium, 

közoktatási vezető 

1. évfolyam testnevelés, úszásoktatás, 

intézményvezető 

2.  Simon Albert tanító,  

technika szakkollégium,  

technika szakos tanár 

3-4. évfolyamokon ének 

8. évfolyam technika,  

Intézményvezető-helyettes 

3.  Szabó Orsolya tanító, 

magyar műveltségterület 

6. évfolyam magyar nyelv és irodalom, 

egész napos foglalkoztatás 

4.  Banáné Nagy Zsuzsa tanító, 

rajz szakos tanár 

2. a rajz 

5-8.évfolyam rajz 

egész napos foglalkoztatás 

5.  Bódi Antalné tanító, 

szakvizsgázott pedagógus 

1. évfolyam osztálytanító 

6.  Bódi Katalin tanító,  

testnevelés műveltségi terület  

2. évfolyam tanító, 

5. évfolyam testnevelés 

7.  Bodogán Istvánné tanító, 

szakvizsgázott pedagógus 

3. évfolyam osztálytanító 

 

8.  Bodogán István technika szakos tanár, 

BME Közlekedésmérnöki Kar-

üzemmérnök 

egész napos oktatás feladat ellátása 

5. évfolyam technika 

9.  Derzsényiné  

Debrődi Margit 

tanító, 

drámapedagógus 

1. évfolyam egész napos foglalkoztatás 

5-6. évfolyam tánc és dráma 

10.  Dienesné  

Nemes Zsuzsanna 

tanító,  

magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár,  

5. évfolyam magyar 

4. évfolyam osztálytanító 



szakvizsgázott pedagógus, 

közoktatási vezető 

11.  Füzesi Gabriella matematika – számítástechnika 

szakos tanár 

7-8. évfolyam számítástechnika 

5-8. évfolyam matematika 

12.  Hajdu Istvánné tanító, 

könyvtár szakkollégium, 

fejlesztőpedagógus, 

szakvizsgázott pedagógus 

2. évfolyam osztálytanító 

fejlesztő foglalkozások  

13.  Hajdu Katalin oligofrénpedagógia-logopédia 

szakos gyógypedagógiai tanár, 

pszichológus 

SNI tanulók foglalkoztatása, habilitáció, 

rehabilitáció 

14.  Kapus Istvánné tanító, technika szakos tanár 

szakkollégium 

2. évfolyam technika,  

5-8. évfolyam technika 

15.  Király Gyuláné  matematika – kémia szakos tanár 5-8. évfolyam matematika 

16.  Kiss László biológia – kémia szakos tanár 5-6. évfolyam természetismeret 

7-8. évfolyam biológia, kémia 

17.  Kovács Zsolt informatika szakos tanár, 

műszaki tanár, gépész 

üzemmérnök 

4-8. évfolyam számítástechnika 

18.  Kovács Zsoltné magyar – orosz szakos tanár, 

angol szakos nyelvtanár, angol 

nyelv és irodalom szakos tanár 

8.a. magyar nyelv és irodalom,  

3-8. évfolyam angol nyelv 

19.  Minier Mária 

Magdolna 

magyar – orosz szakos 

középiskolai tanár 

szakvizsgázott pedagógus 

5-7- 8. évfolyam magyar nyelv és 

irodalom, NYIK, egész napos 

foglalkoztatás 

20.  Molnár Dénesné tanító, népművelés 

szakkollégium 

4. évfolyam osztálytanító 

21.  Pikó Gáborné tanító, népművelés 

szakkollégium 

1. évfolyam osztálytanító 

22.  Puzsár Jánosné ének-zene tanár 5-8. évfolyam ének egész napos oktatás 

feladat ellátása 

23.  Sajgó Eszter német szakos nyelvtanár 4-8. német nyelv, egész 

napos oktatás feladat ellátása 

24.  Szabóné Debrődi Judit szociálpedagógus 

fejlesztőpedagógus 

fejlesztő foglalkozások, 

egész napos foglalkoztatás 

25.  Szegediné Baja Júlia tanító, 

magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár 

5- 8. évfolyam magyar nyelv és 

irodalom, egész 

napos oktatás feladat ellátása 

26.  Szeli Zoltán tanító 

technika szakos tanár 

6-7. évfolyam technika, egész 

napos oktatás feladat ellátása 

27.  Szeli Zoltánné tanító 

történelem-mozgókép és 

médiakultúra szakos tanár 

szakvizsgázott pedagógus 

5-8. évfolyam történelem 

8. évfolyam mozgókép és médiaismeret, 

egész 

napos oktatás feladat ellátása 

28.  Szilágyi Margit tanító 

rajz szakkollégium 

3. évfolyam osztálytanító 

29.  Tóth Imre tanító,  

technika szakkollégium 

közoktatási vezető 

4. évfolyam  

technika, testnevelés 

30.  Tóth Imréné óvónő, tanító 

szakvizsgázott pedagógus 

2. évfolyam osztálytanító NYIK 2.a 

ének 

31.  Tóth Zoltán földrajz - testnevelés szakos tanár 7. évfolyam földrajz 

5-8. évfolyam testnevelés 

32.  Tóth Zsuzsa tanító 2. a osztály egész 

napos oktatás feladat ellátása 

33.  Vass Marianna tanító, testnevelés műv. ter. 5. évfolyam testnevelés, egész 

napos oktatás feladat ellátása 

34.  Vassné Szucskó 

Margit 

orosz - történelem szakos tanár 5-8. évfolyam történelem, egész 

napos oktatás feladat ellátása 



35.  Virág Tünde tanító, 

földrajz szakos tanár 

1. a osztály egész napos oktatás ellátása, 

7-8. évfolyam földrajz 

36.  Virágné Nagy 

Melinda Piroska 

tanító, 

gyógypedagógus 

1. évfolyam tanító, 

habilitáció, rehabilitáció 

37.  Víghné Nagy Erika tanító, 

gyógypedagógiai szakkollégium 

SNI tanulók ellátása 

38.  Zsuposné Boruzs 

Annamária 

 

angol szakos nyelvtanár 3-8. évfolyam angol nyelv 

 

39.  Duszin Gyöngyi angol szakos nyelvtanár 7-8. évfolyam angol nyelv 

 

40.  Széchy József fizika szakos tanár óraadó  

7-8. évfolyam fizika 

41.  Szabó István számítástechnika szakos tanár óraadó 

4-6. évfolyam számítástechnika 

42.  Cethő Norbert református hitoktató 1. és 5 évfolyam hit- és erkölcstan, 

választható fakultatív hitoktatás  

43.  Tóth István katolokus hitoktató 1. és 5 évfolyam hit- és erkölcstan, 

választható fakultatív hitoktatás  

44.  Mihály Attila hitoktató Hit gyülekezete 1. és 5 évfolyam hit- és erkölcstan, 

választható fakultatív hitoktatás  

A pedagógiai munkát segíti Giba Andrásné pedagógiai asszisztens és Hajdu Lóránt 

iskolatitkár. 2015. március 1. óta Böszörményi Csaba személyében van rendszergazdája az 

iskolának, aki jól beilleszkedve közösségünkbe segíti a kollégák munkáját, gondozza 

honlapunkat, végzi a géppark folyamatos újítását, segíti informatikai rendszerünk kiépítését, 

támogatja ötleteivel a beszerzéseket és fejlesztéseket. Elkészült a könyvtár leltárja, a könyvek 

rendszerezése, az online katalógusunk, de sajnos iskola könyvtáros nem áll rendelkezésre, ami 

nagy hiányosságot jelent. Az iskola könyvtárába a szakember alkalmazásához álláshely nem 

áll rendelkezésre. 

A tűz- és munkavédelmi szabályzatban foglaltakat betartották az iskolahasználók. A tűz- és 

munkavédelmi oktatáson valamint a munka-egészségügyi vizsgálaton való részvétel 

mindenkinek kötelező, melyekre a tanév első félévében sorkerült. 

Eddig megvalósult továbbképzések: 

Felsőfokú oktatási intézményben továbbtanult Szabóné Debrődi Judit, aki 2014. december 8-

án záróvizsgát tett, s 2015. január 10-én vette át fejlesztőpedagógusi oklevelét, melyhez 

gratulálunk. 

Továbbképzéseken vettek részt intézményünk pedagógusai a Balmazújvárosi Tankerület 

szervezésében, melyekkel a kézműves programok választékát sikerült bővítenünk, illetve a 

különleges bánásmódot igénylő tanulók tanórai foglalkoztatásához módszertani segítséget 

kaptak az érdeklődők. Jó gyakorlatokat sajátítottak el azok a kollégák, akik a KLIK mentoráló 

intézményi programjába kapcsolódtak be Balmazújvároson, Hortobágyon, Újszentmargitán, 

Derecskén, Hajdúszoboszlón. Adaptáltuk a mérési rendszer kidolgozott programját, a tanórai 

IKT –t, és a tehetségfejlesztésre ajánlott alsó tagozatos programot.  



Módszertani továbbképzésen, a sztoryline- módszer képzők képzésén vett részt 2 fő, a 

NETFIT mérés akkreditált továbbképzésén 1 fő.  



3. Nevelő – oktató munkánk 

 

A nevelő – oktató munkánkat a munkatervben megjelölt célok, és a tanév kiemelt feladatai 

határozzák meg. Azokon a területeken kellene változásnak bekövetkezni, melyekkel évek óta 

küzdünk.  

 

A tanév kiemelt feladatai: 

 

Nevelési-oktatási feladatok területén 

 kötelességteljesítés előtérbe helyezése  változatlan, előrelépés nem tapasztaltunk 

 munkafegyelem megtartása, javítása  változatlan, előrelépés nem tapasztaltunk 

 korszerű tanítási technikák alkalmazása javult, előtérbe került alkalmazásuk 

 az OFI gyakorlati életre nevelés moduljainak bemutatása és adaptácóis folyamat segítése 

bázisiskolai cím elnyerése esetén megvalósult 

 differenciált óraszervezés   javult, még mindig van feladat (SNI) 

 a digitális tábla használatának szélesebb körű alkalmazása  fejlődés tapasztalható 

 bukások arányának csökkentése  nem csökkent  

 az új mérési koncepció bevezetése  alkalmazzuk, eredményeit a fejlesztéshez 

alkalmazzuk 

 az alapkészségek (szóbeli számolások, az írás eszközjellege, olvasástechnika, értő 

olvasás) megszilárdítása az 1-4. osztályokban beépült az órák felépítésébe 

 könyvtári órák népszerűsítése, meseolvasás az első osztályokban részben jellemző (egész 

napos foglalkoztatás) 

 változatos mozgásformák népszerűsítése: úszás, néptánc, természetjárás, kerékpározás

 népszerűsödése megfigyelhető 

 a gyakorlati életre nevelés, a munka hasznosságának, szépségének megismertetése 

tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben előrelépés történt, mentoráló intézmény 

 természetjárás népszerűsítése: önköltséges túrák szervezése tanórán kívül nem jellemző 

 az iskolakapcsolatok ápolása, bővítése megújult (tankerület iskolái, Derecske, 

Hajdúszoboszló) 

 kapcsolatépítés az óvodával, óvoda-iskola átmenet átdolgozása, tevékenységeinek 

bevezetése megvalósult 

 egymás elfogadása, tisztelete, a másikra való odafigyelés erősítése  kiemelt nevelési 

feladatunk továbbra is 



 a renitens, közösségre és/vagy önmagára is káros magatartású tanulók megfékezése 

különböző szakemberek segítségének igénybe vételével  együttműködések az iskolán 

belül és a külső szakemberekkel 

 az agresszió minden formájának elutasítása, a konfliktusok azonnali megoldása jellemző 

 fokozottabb odafigyelés a „csendes, visszahúzódó” gyerekekre        jellemző 

 az igazolatlan mulasztások, az igazolt, de indokolatlan távolmaradások, a késések 

visszaszorítása                  nem csökkent 

 a Házirend szabályainak következetes betartatása  következetességet kíván a 

továbbiakban is 

 a köztulajdon és az iskolai környezet védelme, a vandálok, rongálók felelősségre vonása, 

az okozott kár megtéríttetése   következetesen megvalósul 

 a magántulajdon tiszteletben tartása, a lopások megakadályozása azzal, hogy mindenki 

fokozottan figyel az értékeire  nem volt jellemző 

Megvalósított tevékenységek: 

 Tehetséggondozás területén: 

- A tehetségpont tevékenységrendszerébe tartozó feladatok teljesítése. 

- Szakkörök színvonalas működtetése. 

- Tanulmányi versenyekre a tanulók felkészítése. 

- Továbbjutás esetén tanulóink felkészítése a városi, megyei, országos versenyekre. 

- A verseny-, és tömegsport gondozása. 

- Számítógépes szakkör biztosítása, lehetőség szerint új tevékenység bevezetése. 

Lehetőségeink korlátozottak, de a beindított tevékenységeket működtetni tudjuk. 

A Balmazújvárosi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tanszakaira, furulyára és 

szintetizátor tanszakokra15 tanuló jár. A foglalkozások szerdán és pénteken, a délutáni 

foglalkoztatások keretében kerültek megszervezésre. Az első félév lezárásaként 2015. január 

14-én félévi tanszaki koncertet, majd június 9-én tanévet záró koncertet adtak, melyen a 

tanszak tanárai mellett a szülők, és a BAMI vezetője Nagy Sándor intézményvezető is jelen 

voltak. 

A tehetséggondozás keretében a tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozások esetében a kínálat 

megtartása volt a cél, melyet az alsó tagozaton tudtunk megvalósítani matematika és magyar 

foglalkozásokkal, zenei szakkörökkel, KRESZ felkészítéssel. A felső tagozaton nem tudtuk 

megtartani az előző évek gyakorlatának megfelelően a foglalkozásokat, az óraszámok, a hely 

hiánya akadályozza ezt. Szakköreinket, délutáni foglakozásainkat színvonalasan működtetjük, 



33 szakköri csoportot és 31 tehetséggondozó – felzárkóztató csoportot az 1-8. évfolyamokon. 

A felmenő rendszerű tanulmányi versenyekre, a felvételikre a felkészítés folyamatos, azokra a 

második félévben kerül sor.  

 

 Fejlesztésben, felzárkóztatásban: 

- Logopédiai foglalkozások a rászoruló tanulók részére. 

- Fejlesztő foglalkozások az 1-8. évfolyamon a rászoruló tanulók részére. (BTM, SNI) 

- Rendszeres korrepetálások a rászoruló tanulók részére, az alsó és felső tagozaton egyaránt. 

A korrepetálásokon és felzárkóztató foglalkozásokon a tanulók számát a felső tagozaton 

bukások miatt növelni kell. 

Szerencsés helyzetben vagyunk a fejlesztő ellátást illetően. Mindenki megkapja a neki előírt 

ellátást, a gyógypedagógusaink és a fejlesztőpedagógusaink a fejlesztő foglalkozások az 1-8. 

évfolyamon a BTM-s, SNI-s tanulók részére ellátják. 

33 tanuló fejlesztését végzik, 2 elsős, 7 másodikos, 0 harmadikos, 2 negyedikes, 8 ötödikes, 6 

hatodikos, 7 hetedikes, 1 nyolcadikos tanulóval. A munkát a Hajdu-Bihar megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Balmazújvárosi Tagintézménye, ill. A Hajdu-Bihar megyei Szakszolgálat és 

Pedagógiai Szakmai Szolgáltató által kiadott szakértői vélemények, alapján szervezték. A 

szakértői véleményekben leírt diagnózis és a javasolt fejlesztési területek figyelembe 

vételével személyre szóló fejlesztési tervek készültek. 

A fejlesztés alapelvei: 

 a lemaradás helyének és mértékének megállapítása, fejlesztési cél meghatározása, 

 a komplexitás elvén alapuló fejlesztő program kidolgozása, 

 módszerét jellemzi a többirányú ráhatás, rávezetés az egyes részfunkciók 

megerősítése, vagy szükség szerinti újratanítása, 

 tartalmában közeledhet a pedagógiai követelményekhez, de a fejlesztő tevékenység 

soha nem lehet rátanítás vagy korrepetálás. 

Elkészültek a csoportbeosztások, az időpontokat egyeztetésre kerültek az osztálytanítókkal, 

ill. szaktanárokkal. A fejlesztésre szoruló gyerekek nagy száma miatt heti 1-1 órában 

lehetséges fejlesztésük, 2-3-4 fős csoportokban. Az egyéni fejlesztési tervek alapján, 

fejlesztési naplóban kerülnek rögzítésre a foglalkozások anyagai.  

A tanulók egyéni fejlődésének előmozdítása érdekében végzett munkához, sajnos sem a 

helyszín sem az eszközök száma, sem a szobák felszereltsége nem felel meg a modern 

követelményeinek. A heti egy óra kevés a látványos eredmények eléréséhez. Az 



osztálytanítókkal, szaktanárokkal napi kapcsolatot tartva a kollégák beszámolnak az elért 

sikerekről és kudarcokról, figyelemmel kísérik a gyermekek tanulmányi eredményeit. 

Figyelemmel kísérik a kontrollvizsgálatok időpontjait, igyekeznek közreműködni, hogy a 

gyermekek eljussanak a vizsgálatokra.  

A jövő megoldandó feladatának tekintjük a fejlesztés eszközfeltételeinek javítását.  

Célunk a tankerület munkacsoportjával történő együttműködés, a tankerület iskoláiban 

kidolgozott jó gyakorlatok át vétele, közös dokumentáció kialakítása és vezetése, egymás 

munkájának kölcsönös segítése. Iskolánkban ettől a tanévtől fejlesztő nevelés keretében 4 

tanuló ellátását biztosítjuk. Velük Hajdú Katalin gyógypedagógus, és Kiss Nóra utazó 

gyógypedagógus foglalkozik. A gyermekek ellátásában ezúton kérem a két kolléga 

együttműködését, mellyel segítik a tanulók ellátását. 

 

A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok állandó napirenden tartása, kiemelt feladat volt. 

A tankerületi munkacsoporti megbeszéléseken az iskolák felelősei egységesítették az iskolai 

dokumentációt. A városi gyermekvédelmi konferencián rendszeresen összehangolták és 

összehangolják a problémás családokhoz, gyermekekhez kapcsolódó feladatokat. 

Az idei tanévben is a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink 

gondozása az egyik legfontosabb feladatunk. Feltérképezésük folyamatos. Kiegyensúlyozott 

és érdemi munkakapcsolatra törekszünk a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Pedagógiai 

Szakszolgálattal, a települések jegyzőivel és az iskolarendőrrel. Minden olyan 

kezdeményezésre nyitottak vagyunk, amelyek segítik ezeknek a gyermekeknek az iskolához 

való viszonyának a pozitív változását. Az iskolai faliújság folyamatos aktualizálásával az 

igénybe vehető segítő partnerek megismertetése. 

18 esetben történt igazolatlan hiányzás, magatartási probléma (verekedés) és fizikai, verbális 

agresszió miatt családlátogatás. Az igazolatlan mulasztások miatt kiküldött felszólítások 

száma alsó tagozaton 1, felső tagozaton 29. Sajnálatos tényként kell megállapítani, hogy a 

felső tagozaton az igazolatlan mulasztások száma az elmúlt évhez képest megduplázódott. Ez 

haladéktalan intézkedést kíván. A felső tagozaton szükséges a továbbiakban a 

családlátogatások számát növelni. Három esetben történt megkeresés a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői 

osztályától intézményünk tanulóival kapcsolatban.  

 

A pályaválasztást segítő tevékenységeket hagyományainknak megfelelően folytattuk, 

folytatjuk Füzesi Gabriella pályaválasztási felelős segítségével. 



Beszámolója alapján iskolánkban az integrációs programunk keretében megvalósult 2014. 

október 21-én a pályaválasztási szülői értekezlet, melyen 7 környező középiskola vezetője 

adott tájékoztatást intézményük képzési rendszeréről, a nyolcadikosok előtt álló 

lehetőségekről. Egy tanulónk jelentkezett az Arany János Tehetséggondozó Programba, 

akinek jelentkezését a nevelőtestület és Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete is egyhangúlag támogatta. 

Lehetővé tettük a nyitott kapuk programjainak meglátogatását. Volt tanítványainkkal 

találkozókat szervezünk, mostani iskolájuk bemutatása céljából. 23 tanuló írta meg a központi 

írásbeli felvételi eljárás feladatlapjait. Tanulóink tankerületünkben a legmagasabb átlagpontot 

érték el Balmazújvároson a központi tesztek megírása során és középfokú felvételi eljárást 

követően az alábbi mutatókkal rendelkezik az intézmény: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gimnázium 7 tanuló 

Szakközépiskola 24 tanuló  63% érettségit adó képzésben folytatta tanulmányait 

Szakiskola 16 tanuló 

Nem tanul tovább 1 fő 

 Intézményfejlesztés területén megvalósított feladatok: 

- Az egyes osztályokban tanító pedagógusok közötti hatékony együttműködés erősödött az 

esetmegbeszélések kapcsán. 

- Az intézményen belüli belső tudásmegosztás rendszerét kialakítottuk, nyitott órák, 

hospitálások, mentoráló intézményi programok keretében. 



- A mérés-értékelés rendszerének intézményi szintű tervezése, az új rendszer bevezetése, 

végrehajtása, dokumentálása folyamatosan történt. 

- A pályázatok állandó figyelése, a pályázati lehetőségek kihasználása (NTP-s pályázatok, 

TÁMOP 3.1.4-C), új módszerek kapcsán hálózatosodás. 

- Külső-belső környezet megújítása elkezdődött. 

 

 A belső ellenőrzés területén: 

Az éves ellenőrzési tervben szereplő feladatokat annak ütemezése alapján elvégeztük. 

- A pedagógiai munka ellenőrzése rendszeres, folyamatosan végzi az iskolavezetés a tanórák 

látogatását.  

Új kollégáknál: óralátogatás 2 alkalommal az őszi időszakban és a tavaszi időszakban, a 

gyakorlattal rendelkező kollégák esetében minimum 2 tanóra a tanév folyamán. 

Az óralátogatások tapasztalatai alapján munkánkat differenciált óraszervezés, jól előkészített 

és a mérési eredményeket figyelembe vevő felépítés jellemezte. Új elemként megjelent a 

tevékenykedtetés, a páros és kiscsoportos együttműködések megszervezése, nagyobb 

hangsúlyt kaptak az óravégi értékelések, a tanulók önértékelései. A részképességek 

fejlesztése, az egyéni képességeket figyelembe vevő feladatok alkalmazása, az alapkészségek 

megszilárdítására irányuló tevékenységek beépítése jól követhető volt az első évfolyamon 

tanítók óráin. A tapasztalati úton megszerezhető ismeretek elsajátítása a matematika és 

számítástechnika órákon, a kísérletek beépítése a fizika és kémia órákon alapos előkészítést és 

óraszervezést igényelt. Az iskolavezetés az alábbiakban foglalja össze az óralátogatások 

jellemzőit: 

 jól tervezett és felépített tartalom, egyre szélesebb körben IKT-val támogatva, 

 megfelelő mennyiségű és minőségű differenciált feladatok, 

 a tanulók motivációjának erősítésére tudatos ellenőrző- és értékelő munka, 

 a tananyagban rejlő lehetőségek nevelési feladatokra történő tervszerű alkalmazása, 

 mérési eredmények beépítése a fejlesztési folyamatba, 

 a kompetenciaterületek fejlesztését célzó célkitűzések teljesebb körű megvalósulása, 

 törekvés a digitális eszközök használatára, 

 óravázlatok egységes szerkezetű elkészítése. 

A tanórák tervezésének és vezetésének a következő időszakra vonatkozó feladatai: 



 a minimum és optimum szintek feladatainak aránya a tanórák tervezésekor 

 pozitív, fejlesztő hatású tanórai légkör megteremtése, a tanulók önmagukhoz mért 

fejlődésének elismerése a motiváció erősítése érdekében 

 megfelelő mennyiségű és minőségű házi feladat kijelölése 

 bemeneti és diagnosztikus mérések beépítése az értékelési rendszerbe 

 a szövegértés érdekében minden órán olvassanak a gyerekek, saját szavaikkal mondják 

el az olvasottakat 

 szókincs, a szövegértés hiányosságainak pótlása a mindennapi kommunikációban a 

tanórán kívüli tevékenységek során is 

 a tanulói viselkedéskultúra javítása a tanórai megnyilvánulások alkalmával 

 a tanulók egymás közötti kommunikációiban megfigyelhető igénytelenségének 

javítása 

 az írásbeli munkák túlsúlyának kompenzálása, szóbeli szövegalkotás, egész mondatok 

alkotása, kifejezőkészség javítása 

 elemi számolási készség kiemelt fejlesztése 

 tevékenységközpontú pedagógiai gyakorlat alkalmazása. 

A tanórai fegyelem megtartása azonban még mindig gondot okozott néhány esetben. Kérek 

minden osztályfőnököt, hogy az osztályában tanító szaktanár jelzését követően lehetőség 

szerint hospitáljon a tanórán. Továbbá igény esetén találkozzanak az egy osztályban tanító 

pedagógusok a problémák feltárása és megoldása érdekében. 

A tanügyi dokumentumok ellenőrzése folyamatosan jellemezte az iskolavezetés munkáját 

ebben a tanévben. Az osztálynaplók, csoportnaplók havi rendszerességgel ellenőrzésre 

kerültek, melyekről elmondható, hogy egységesen, a naplóvezetés előírásait betartva vannak 

vezetve, a hiányosságok folyamatosan pótlásra kerültek. Külső megjelenésében vannak 

igényesen, szépen megírt naplók, de akadnak olyanok, melyeknek a külalakja csúnya. 

Összességében a dokumentációs fegyelem javult. A SNI és BTM-s tanulók iskolai 

dokumentációiban feltárt hiányosságok pótlása az intézkedési tervben foglalt ütemezés szerint 

elkészült. 

A munkába érkezés és a benntartózkodás ellenőrizései alapján megállapítható, hogy a 

munkafegyelem jó, de vannak kirívó esetek. A munkába érkezést az SZMSZ rendelkezései 

alapján pontosan betartják az intézmény dolgozói. A 32 óra intézményben töltött idő 



ellenőrzésekor volt olyan, aki nem tartózkodott az intézmény területén. Távolmaradásuk 

legtöbb esetben indokolt volt, de előfordult, hogy nem jelezték hogy elhagyják az iskola 

területét. 

Sajnos a kollégák alkalmazási és munkaügyi dokumentumainak vezetésében a belső vizsgálat 

jelentős hiányosságokra mutatott rá. Ennek javítása, korrekciója folyamatban van, a 

továbbiakban minden kollégát arra kérek, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően a továbbiakban 

minden változást, hiányosságot írásban jelezzen az iskolavezetés felé. A hiányosságok 

pótlására vonatkozó előírások maradéktalan betartása valamennyi munkavállaló számára 

kötelező. 

Megvalósultak nevelési programjaink elemei, a környezeti nevelési programnak azok az 

elképzelései, melyek a természetjárásra és természetvédelemre építenek (horgász szakkör, 

természetjáró kerékpáros programok, zöld szemüveg program és vetélkedő). Az 

egészségnevelési program elemei. Dolgoznak a technikatanárok az egész napos oktatás 

programjának adaptálhatóvá tételén, az OFI gyakorlati életre nevelés modulleíró és kipróbáló 

munkájában, mely jelentős tartalmi fejlesztés jelent. Munkájukat megköszönöm, hiszen a 

Kapus Istvánné, Bodogán István, Simon Albert kollégák munkája más hasonló iskola számára 

is elérhetővé tette ezt a fajta módszert és munkaformát. Bízom abban, hogy a tiszacsegei 

minta az ország más iskoláinak is példaértékű lesz. A gyakorlókerttel új programba is 

bekapcsolódott iskolánk. A school-garden program a nyár folyamán valósul meg, melynek 

keretében Bodogán István és Simon Albert kollégánk 60 órás egy hetes továbbképzésen 

vesznek részt, majd 10 tanulóval kapcsolódnak be egy hétig a tematikus tábori programba. 

Tanév közben lehetőségünk nyílott bekapcsolódni a Balmazújvárosi Veress Péter középiskola 

szervezésében induló Lego-robot építő szakkör munkájába. A tanulóidőszak rövid de 

hatékony volt, tavasszal az iskolánkat képviselő csapat 3. helyezést ért el egy rangos 

versenyen. 

Nem tudtuk megvalósítani az alábbiakat: 

 a bukások száma nem csökkent, hanem növekedett, 

 tantárgyi eredményességünk több tantárgyból csökkenő tendenciát mutat, 

 jelentősen megnőtt a hanyagra értékelt szorgalmú tanulók száma, 

 jelentősen megnőtt a rosszra értékelt magatartású tanulók száma, 

 nem javult tanulóink viselkedési kultúrája, 

 igazolatlan mulasztások számát csökkenteni. 



Összegezve tehát nem sikerült maradéktalanul végrehajtani feladatinkat, elérni kitűzött 

céljainkat. Az iskolai kötelességteljesítés, a munkafegyelem javítása, egymás elfogadása és 

tisztelete, az agresszió minden formájának elutasítása területén jelentős változás nem 

következett be. Továbbra is jellemzőek a hiányos házi feladatok, a tanulók egyes csoportjainál 

tanórai érdektelenség, a motiváció teljes hiánya, ami a számszerűsíthető eredményekben is 

megmutatkozik, a tanulmányi átlaga az iskolánknak romlott. 3,54 (3,705), az alsó tagozat 

átlaga 3,94 (4,08), a felső tagozaté 3,14 (3,33). Az agresszió is jellemző a szünetekben, főleg 

a verbális agresszió. A trágár beszéd a tanulók között nem csökken, hanem egyre jellemzőbb. 

Kiemelt feladata a következő tanévnek a fentiek javítása. A mulasztási mutatók is 

növekedtek, különösen az igazolatlan mulasztás. Sajnos két tanulónknál nem volt 

együttműködő partner a szülő, így az iskoláztatási támogatást megvonták a családtól. 

Fejlesztőpedagógiai ellátás 

Szerencsés helyzetben vagyunk a fejlesztő ellátást illetően. Igaz nagyon nehéz volt 

megszervezni, hogy mindenki megkapja a neki előírt ellátást, de a gyógypedagógusunk és a 

fejlesztőpedagógusaink a fejlesztő foglalkozások az 1-8. évfolyamon a rászoruló tanulók 

részére (BTM, SNI) ellátják. Munkánkat utazó gyógypedagógus is segítette ebben a tanévben. 

35 tanuló fejlesztését kezdték el, 5 elsős, 3 másodikos, 2 harmadikos, 11 negyedikes, 5 

ötödikes, 6 hatodikos 2 hetedikes, 1 nyolcadikos tanulóval. A munkát a balmazújvárosi 

Nevelési Tanácsadó, ill. a Hajdu-Bihar megyei Szakszolgálat által kiadott szakértői 

vélemények, alapján szervezték. A szakértői véleményekben leírt diagnózis és a javasolt 

fejlesztési területek figyelembe vételével személyre szóló fejlesztési tervek készültek. 

A fejlesztés alapelvei: 

 a lemaradás helyének és mértékének megállapítása, fejlesztési cél meghatározása, 

 a komplexitás elvén alapuló fejlesztő program kidolgozása, 

 módszerét jellemzi a többirányú ráhatás, rávezetés az egyes részfunkciók 

megerősítése, vagy szükség szerinti újratanítása, 

 tartalmában közeledhet a pedagógiai követelményekhez, de a fejlesztő tevékenység 

soha nem lehet rátanítás vagy korrepetálás. 

Elkészültek a csoportbeosztások, az időpontokat egyeztetésre kerültek az osztálytanítókkal, 

ill. szaktanárokkal. A fejlesztésre szoruló gyerekek nagy száma miatt heti 1-1 órában 

lehetséges fejlesztésük, 2-3-4 fős csoportokban. Az egyéni fejlesztési tervek alapján, 

fejlesztési naplóban kerülnek rögzítésre a foglalkozások anyagai. Meghatározott 



időszakonként mérések végzésével, ezek eredményét összevetésével kerülnek lejegyzésre a 

változások. 

A tanulók egyéni fejlődésének előmozdítása érdekében végzett munkához, sajnos sem a 

helyszín sem az eszközök száma, sem a szobák felszereltsége nem felel meg a modern 

követelményeinek. A heti egy óra kevés a látványos eredmények eléréséhez. Az 

osztálytanítókkal, szaktanárokkal napi kapcsolatot tartva a kollégák beszámolnak az elért 

sikerekről és kudarcokról, figyelemmel kísérik a gyermekek tanulmányi eredményeit. 

Figyelemmel kísérik a kontrollvizsgálatok időpontjait, igyekeznek közreműködni, hogy a 

gyermekek eljussanak a vizsgálatokra. Az idei tanév változásaival ez sajnos nehezebbé vált, a 

Nevelési Tanácsadó munkatársai nem tudnak helyben vizsgálatokat végezni. 

A jövő megoldandó feladatának tekintjük a fejlesztés eszköz és személyi feltételeinek 

javítását. 

A mindennapos testnevelés rendszerét kidolgoztuk, ami a tornaterem mérete és kihasználtsága 

miatt nem volt egyszerű.  

A gyermekvédelmi munka területén, a gyermekvédelmi felelőssel és az osztályfőnökökkel 18 

esetmegbeszélés történt. Ez egy-két családdal jelentett többször előforduló problémát. Két 

alkalommal részt vettünk települési Gyermekvédelmi tanácskozáson, illetve jelzőrendszeri 

megbeszélésen, ahol aktuális feladatokról és az együttműködésről esett szó. Az igazolatlan 

mulasztások miatt kiküldött felszólítások száma alsó tagozaton 1, felső tagozaton 84. 

Sajnálatos tényként kell megállapítani, hogy a felső tagozaton az igazolatlan mulasztások 

száma az elmúlt évhez képest sokat emelkedett.  

A tanév során felmerült problémák jellege: 

 igazolatlan mulasztás 

 engedély nélküli távozás 

 tiszteletlen magatartás 

 szándékos, illetve gondatlan károkozás 

 szülői elhanyagolás 

 verbális és fizikai bántalmazás 

 dohányzás 

 feladatmegtagadás 

 lopás. 

Egészségtudatos, környezetbarát nevelés 



Ökoiskolaként kiemelt figyelmet fordítunk a természeti környezet megismerésére és 

megőrzésére. Tanórákon és tanórán kívüli programokon, az őszi és téli projektheteken minden 

lehetőséget kihasználnak a szaktanárok, elősegítsék a környezettudatos gondolkodásmód 

kialakítását. A drog és egyéb szenvedélyek elleni felvilágosítás egyre fontosabb része az 

iskolai nevelésnek, az osztályfőnöki órák tanmenetébe beépült a káros szenvedélyek elleni 

fellépés.  

Őszi és tavaszi papírgyűjtést tartottunk, melyen közel 10. tonna papír gyűlt össze, köszönöm a 

szervezők munkáját. A műanyag kupakok gyűjtésével karitatív célokat szolgáltunk, az italos 

dobozok gyűjtésével a diákönkormányzat munkáját támogattuk. A gyűjtőmunkánkat Bodogán 

István koordinálta. 

Madárbarát iskolaként a téli akcióink a tél híján elmaradtak, de ha beköszönt a havazás 

megkezdődhet ez a fajta munka is, madáretetőinket feltölthetjük. 



Intézményi mérés-értékelési rendszer 

Kiemelt feladatok és megvalósulásuk 

 

A korábbi évek gyakorlatához képest intézményünk mérési értékelési rendszere nagy 

változásokon megy keresztül. 

A helyi pedagógiai programban rögzített tanév eleji és tanév végi tantárgyi méréseket 

(matematikából, szövegértésből és helyesírásból) kiegészíti az új, tankerületi mérési –

értékelési rendszer, melynek középpontjában a képességek mérése áll, ugyanis a 

képességterületeken tapasztalható fejlődés mértékében lehet kimutatni a hozzáadott 

pedagógiai értéket. Mindezen mérések mellett országos szintű kompetenciamérés is van a 

tanév végén. Intézményünk sajátossága, hogy a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti 

kutatócsoportjával kötött megállapodásunk szerint időnként (és önkéntesen) mérési adatokat 

veszünk fel az egyetemi oktatási kutatások segítése érdekében. 

A mérésekkel kapcsolatosan az alábbi kiemelt feladataink voltak a félév során. 

 

A tankerületi új mérés-értékelési rendszer bevezetése: 

A 2014-15-ös tanévben tankerületi szinten prioritásként határozták meg az új mérés-értékelési 

rendszer bevezetését, melynek előkészítése és részben kipróbálása folyt az előző tanévben. 

Intézményi szinten ez azt jelenti, hogy az előző tanévben összeállított mérési koncepció és 

mérőeszközök segítségével végezzük el a megadott méréseket. 

A mérések időzítésére október első hetében megkaptuk a tankerületi tesztnaptárat és a 

munkatervet is, mellyel szinkronizáltuk a saját intézményi munkatervünket. 

Az új mérési-értékelési rendszer dokumentációja: 

Az Újszentmargitai Hunyadi János Általános Iskola, mint mérési –értkelési mentoráló 

intézmény nyújt segítséget abban, hogyan kell a mérési adatokat tárolni és milyen formában 

kell az adatokat értékelni. Emiatt minden hónapban Király Gyuláné és Kovács Zsoltné részt 

vett egy-egy mentoráló értekezleten Újszentmargitán. 

A félév során kialakítottunk egy olyan adatbankot, amelyben tároljuk a mérőeszközöket. 

A mérési adatok digitális dokumentációjának segítésére Kovács Zsoltné kapott egy laptopot. 

A tantestület folyamatos tájékoztatása: 

A méréssel kapcsolatos szemléletformálásnak és munkamegosztásnak fontos részét képezi a 

tantestület folyamatos tájékoztatása. 

Az alsó tagozatosok az év eleji munkaközösségi értekezleten, a felső tagozatosok (mivel ott 

két munkaközösség is működik) egy külön év eleji tájékoztató értekezleten (2014.10.07.) 

értesülhettek a méréssel kapcsolatos feladatokról. 



2014. december 2-án tantestületi szintű mérési tájékoztatót tartottunk az első félév addigi 

méréseivel kapcsolatban. 

Az aktuális mérési feladatokról a nevelői szobákban elhelyezett ismertetők, felhívások és a 

koordinátorokkal történő személyes kapcsolattartás útján lehetett tájékozódni. 

Felkészülés az év végi országos kompetenciamérésekre: 

A félév során az intézményvezetők elvégezték az országos kompetenciaméréssel kapcsolatos 

jelentkezési teendőket. 

Király Gyuláné és Vass Marianna részt vettek egy felkészítő tanfolyamon, melynek témája az 

országos kompetenciamérések adatainak értékelése volt. 

Újdonság erejével hatott a közoktatásban, hogy a tanév végén nemcsak olvasásból, 

szövegértésből és matematikából, hanem idegen nyelvi kompetenciákból is lesz mérés. 

Sajnos ez utóbbival kapcsolatos országos és tankerületi szintű tájékoztatás mértéke elmarad 

attól , amit elvárnánk. Az idegen nyelvtanárok folyamatosan keresik az ezzel kapcsolatos 

információkat: szeptemberben az angol szakosok részt vettek a Hajdú-Bihar Megyei 

Pedagógiai Intézet által meghirdetett továbbképzésen is. 

Az intézményben folyó mérési-értékelési feladatok át meg átszövik a mindennapjainkat, a 

mérések több szinten is folynak. 

A feladatok elvégzését a tankerületi és az intézményi munkaterv és tesztnaptár határozza meg. 

A tervszerű feladatok sorába mindig kapunk újabb feladatokat is, amelyeket be kell 

építenünk, és meg kell valósítanunk. 

A méréssel kapcsolatos munkába egyre több pedagógus kapcsolódik be, mivel az új mérési 

koncepció bevezetésével több évfolyam és osztály is érintett. 

 

Az országos kompetenciamérés eredményeit május hónapban elemeztük és intézkedési tervet 

fogadtunk el az eredmények javítása érdekében. A 2014. évi elért eredményeink: 

 iskola átlaga HHH tanulók átlaga Országos átlag 

Szövegértés    

6. évfolyam 
1327 1251 1481 

8. évfolyam 
1493 1466 1557 

Matematika    

6. évfolyam 
1326 1257 1491 

8. évfolyam 
1511 1479 1617 



Iskolánkban évek óta végzünk e-dia méréseket. A tesztelés során matematikai, szövegértési és 

természettudományos témájú mérőlapokat töltöttek ki a 4.b és a 6.b osztályos tanulóink. 

Diákönkormányzati munka 

A diákönkormányzat a munkáját saját munkaterve alapján végzi. Megválasztásra kerültek az 

osztályok képviselői, majd összeültek feladataikat és éves munkatervüket meghatározni. A 

továbbiakban ezek alapján dolgoztak. Október 23-án és március 15-én az iskola diákságát 

képviselve koszorút helyeztek el a városi ünnepségen a települési emlékműveknél. Szervezték 

és segítették a Fekete István hét megnyitóját, a programokat. A Diákparlamenten jelzett 

észrevételeket az iskolavezetés meghallgatta, a diákok kezdeményezéseit a továbbiakban 

igyekszik szem előtt tartani (versenykezdeményezések, iskolai programok). Benevezett 3 

fővel és támogatta a részvételt a Poroszlón megrendezett 3 tusa tornán való részvételt, ahol 3. 

helyezést ért el csapatunk. .A DÖK nap programjának megvalósításában kezdeményezéseiket 

sikerült megvalósítani. A hagyományos „a tanév legnépszerűbb pedagógusa” címre a 

szavazatokat összegyűjtötték, összesítették, és a díjat átadták Tóth Zoltán kollégánknak. A 

DÖK munkáját segítő pedagógus részt vett a számukra december 16-án a Pedagógiai Intézet 

által szervezett továbbképzésen. 

Szülői Szervezet 

A szülői szervezet tagjai segítették iskolánk munkáját. Véleményező, javaslattévő jogukat 

gyakorolták és gyakorolják az iskola mindennapi életével kapcsolatban. Munkájukat ezúton 

megköszönöm, hiszen aktívan részt vállaltak a karácsonyi vásár megszervezésében és 

lebonyolításában, a farsangi programokban, a vetélkedők szervezésében és megvalósításában, 

a gyermeknapi meglepetésben. A fénymásoló papírok felajánlását is szívesen fogadták az 

osztályközösségek. További szoros együttműködésben bízunk a továbbiakban is. Kérem Pikó 

Gábornét a szülői szervezettel kapcsolatot tartó pedagógust, tolmácsolja köszönetünket a 

soron következő összejövetelükön. 

Intézményi Tanács 

2011. évi CXC. törvény 73.§. valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 121. §-a. alapján 

az előző tanévben megalakult a szervezet, melynek tagjai: 

a Szülői Szervezet részéről:   Kissné Simon Éva és Regőczi Istvánné 

Tiszacsege Város Önkormányzata részéről a  

Batha Jánosné alpolgármester és Lévainé Borsos Mónika 

Tiszacsegei Fekete I. Ált. Iskola részéről: 

    Derzsényiné Debrődi Margit és Hajdu Katalin a tanács vezetője. 

 



Az intézményi tanácsok célja  

 az iskolába járó tanulóknak, a diákok szüleinek, a tantestületnek és a fenntartónak 

közös képviselete, 

 az iskola vezetésének és a delegáló szervezetek aktív együttműködésének elősegítése, 

 az oktatás minőségének javítása az iskola tanulóinak érdekében, 

 a tanulók és a szülők érdekeit érintő döntések meghozatalában együttműködés az 

iskolavezetéssel, a pedagógusokkal, és a fenntartóval. 

Az Intézményi Tanács alapvető feladata 

 Az oktató-nevelő munkát együttműködésükkel segítő delegáló szervezetek 

összefogása. 

 Szükség esetén rendkívüli ülés összehívása a felmerülő problémák tisztázására. 

 Az Intézményi Tanács figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét. 

 A diákok, a szülők, a nevelőtestület és a fenntartó közötti kapcsolattartás 

megszervezése. 

Az intézményi tanács megalakulásáról szóló jegyzőkönyvet az internetes felület 

megnyitásának hiányában postai úton 2013. december 16-án megküldésre került az Oktatási 

Hivatal részére. 

 

Együttműködéseink 

 

Az eddig kialakított iskolai kapcsolatainkat továbbra is fenntartjuk. A Balmazújvárosi 

Tankerülethez tartózó általános iskolákkal eddig is együttműködtünk, rendezvényeiken 

lehetőség szerint részvettünk, ezeket most igyekszünk kiszélesíteni. A működtető 

önkormányzattal és polgármester úrral is napi kapcsolatot ápolunk. Új együttműködéseket 

alakítottunk ki elsősorban a mentoráló intézményi együttműködésekkel kapcsolatban 

(Derecske, Hajdúszoboszló). Ennek keretében műhelykonferenciákra, bemutató 

foglalkozásokra került sor, melyeken kölcsönösen részt vettünk. 

Helyi, országos és civil szervezetek: 

 OFI 

 Oktatáskutatási tevékenységek kapcsán a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános 

Iskolával és a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolával 

 Szent József Plébánia Egyek 

 Hit Gyülekezete 



 Tiszacsegei Református Egyházközség 

 HNP 

 Hajdúböszörményi Zöld kör 

 Tiszai Vízirendészeti Kapitányság 

 Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

 Zöld Kereszt és Dr Jóna Gizella Angelika gyermekorvos 

 Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Tiszacsegei Rendőrőrs 

 Tiszacsegei Hagyományőrző és Néptánc Egyesület 

 Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület 

 Tiszacsegei Polgárőr Közhasznú Egyesület 

 Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány 

 



4. Tanulmányi eredményeink, statisztikai mutatók 

Alsó tagozat 

 

Tanulócsoportok száma:         9 csoport 

Tanulólétszám:     218 gyermek 

Integrációs felkészítésben részt vett:    99 gyermek 

Sajátos nevelési igényű        9 gyermek 

Első évfolyam: 

 

 Szöveges értékelés 

 

- kiválóan megfelelt:   11 tanuló  

- jól megfelelt:    19 tanuló  

- megfelelően teljesített:  34  tanuló  

- felzárkóztatásra szorul:    7 tanuló  

Ebből   szülői kérésre évfolyamot ismétel 7 tanuló 

 Osztályozva 2-3-4. évfolyam: 

 

  Kitűnő:     18 (20) tanuló 

  Jeles:     15 (11) tanuló 

  Javítóvizsgát tehet:     4 tanuló 

  Évet ismétlésre bukott tanuló:    1 tanuló 

  Tanulmányi átlag:   3,94 (4,07) 

Tantárgy tantárgyi átlag 

magyar nyelv 3,60 (3, 4) 

magyar irodalom 3,87 (3.72) 

német nyelv 4,15 (3,4) 

angol nyelv 4,02 (3,74) 

környezetismeret 3,66 (3,6) 

matematika 3,61 (3,53) 

számítástechnika 4,06 (3,69) 

rajz 4,54 (4,43) 

ének-zene 4,25 (4,17) 

testnevelés 4,74 (4,75) 

technika 4,57 (4,6) 

 



Mulasztás  

igazolt    15 113 óra  

  igazolatlan              26 óra  

  összesen:   15 139 óra  

  mulasztás átlaga:             49,9 óra  

 

Fejlesztőpedagógusoknál egyéni fejlesztésen vesz részt 

 

 első évfolyam:   5 gyermek  5. évfolyam: 5 gyermek 

 második évfolyam       3 gyermek  6. évfolyam: 6 gyermek 

 harmadik évfolyam:   2 gyermek  7. évfolyam 2 gyermeki 

 negyedik évfolyam: 11gyermek  8. évfolyam 1 gyermek 

 

   Összesen: alsó tagozaton:  21 gyermek  

  Felső tagozaton: 14 gyermek  

 

 Napközis tanulók száma:   184 

Felső tagozat 

 

 Tanulócsoportok száma:       9 csoport 

 Tanulólétszám:    221 tanuló 

 Integrációs felkészítésben részt vett:  117 tanuló 

 Sajátos nevelési igényű:       10 tanuló 

 Fejlesztő foglakozáson részt vett:       14 tanuló 

 Osztályozott:     226 tanuló 

 Tanulmányi átlag:    3.145 (3,43) 

 Napközis tanulók száma:      98 tanuló 

 Mulasztás:  igazolt:   17 087 óra  

igazolatlan:                   876 óra  

    összesen:     15 786 óra  

    mulasztás átlaga:          84 óra  

 Bukások száma (javítóvizsgára utasított): 

1-2 tantárgyból bukott:   28 tanuló  

3 v. több tárgyból bukott:     6 tanuló  

       Összesen:     34 tanuló  



 Kitűnő tanulók:   15 tanuló  

Jeles tanuló:      8 tanuló  

 Magatartás: 37 tanuló rossz minősítést kapott  

 Szorgalom: 53 tanulónak hanyag a minősítése 

 

Tantárgy: Átlag: 

Magyar nyelv 2,7 (2,79) 

Magyar irodalom 3,13 (3,22) 

Idegen nyelv:   német 2,82 (3,09)  

                         angol 3,19 (3,33) 

Történelem 3,04 (3,12) 

Természetismeret 2, 94(3,02) 

Földrajz 3,09 (3,14) 

Fizika 2,83 (2,93) 

Kémia 2,72 (2,94)  

Biológia 3 (3,3) 

Matematika 2,59 (2,8) 

Számítástechnika 3,5 (3,57) 

Technika 4,12 (4,29) 

Rajz 3,73  (4,02) 

Ének-zene 3,89 (3,97) 

Testnevelés 4,1 (4,32) 

 

Tanórán kívüli tevékenységek: 

 

Alsó tagozat: 

 

Korrepetálás:   heti 12 óra 

Szakkör, tehetséggondozás: heti 10 óra 

 

Felső tagozat: 

 

Korrepetálás, felzárkóztatás 16 óra/hét 

Tehetséggondozás   14 óra/hét 

Szakkörök    16 óra/hét 
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5. Események, rendezvények 

 

A mindennapi pedagógiai munka lényege a gyermekkel való foglalkozás. Kibontakoztatni: tudását, 

képességeit, személyiségét.  

Megismertetni: önmagával, szerepeivel, környezetével. 

Megtanítani: környezetébe való beilleszkedésre, szerepelvárások teljesítésére, siker vagy kudarc 

feldolgozására, környezetében lévő személyekkel való kommunikációra, alapvető illemszabályok 

megismertetése, betartása a tehetséges tanulók kiemelése, a gyengébb képességűek segítése az átmenet 

megkönnyítése az óvodából az iskolába, az alsó tagozatból a felső tagozatba. 

Sokrétű munkánkat a mellékelt munkaközösségi beszámolók tartalmazzák. 

Kiemelkedő eredményeink

Országos döntők:

A K&H Bank által szervezett 

Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő 

országos döntőjén 3. helyezés

Hajdúböszörmény – Robotolimpia

iskolánk csapata 3. helyezést ért el

Megyei versenyek: 
Alapműveleti matematikaverseny

Bucsai László 6.b I. helyezés

Kiss Liliána 8.b I. hely

 

 



KIK (Kerékpáros Ifjúsági Kupa) területi (tankerületi) versenyen iskolánk csapata I. 

helyezést ért el. Továbbjutottak a megyei fordulóba, ahol a 3. helyen végeztek.

Elsősegélynyújtó verseny

területi verseny 1. helyezés

megyei verseny 2. helyezés

Középiskolák szaktárgyi versenyein Kiss Liliána az egri Neumann János 

középiskolában matematikából 3. és fizikából  4. helyezést ért el.

Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola 

és Kollégium 

„Amerre a szem ellát” című rajzpályázatán 

Kovács Dorina 6.c osztályos tanuló 

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara különdíját vehette át.

 

 

Sportsikerek

• Birkózás

Németország München X. Aichach Kupa 

Magyarországot , Tiszacsegét, iskolánkat Bari Imre 6. c osztályos tanuló képviselte, 

ahol a dobogó 3. fokára állhatott.

Magyar Női Birkózó Országos Diákolimpia

Földi Vivien 8.a osztályos tanuló ezüstérmet,

Bari Mónika Cintia 8. b osztályos tanuló bronzérmet szerzett

• Karate

XIV. Nagykun Karate Kupán az I. korcsoportban 

Kiss László 6. c osztályos tanuló I. helyezést ért el.

 

 



Kiemelkedő szakmai eredmények

„Zöld szemüveg”

természet- és környezetvédelmi 

vetélkedő

A story-line módszer alkalmazási 
lehetősége civil- és társadalmi 

szervezetekkel közös a tanórán kívüli 
tevékenységekben

 

 

 

 

Tiszacsege, 2015. június 23. 

 

         Bana Józsefné 

         intézményvezető 
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Beszámoló az alsó tagozatos munkaközösség 2014-2015. tanév  



I. félévi munkájáról 

A mindennapi pedagógiai munka lényege a gyermekkel való foglalkozás. Kibontakoztatni: 

tudását, képességeit, személyiségét.  

Megismertetni: önmagával, szerepeivel, környezetével. 

Megtanítani: környezetébe való beilleszkedésre, szerepelvárások teljesítésére, siker vagy 

kudarc feldolgozására, környezetében lévő személyekkel való kommunikációra, alapvető 

illemszabályok megismertetése, betartása a tehetséges tanulók kiemelése, a gyengébb 

képességűek segítése az átmenet megkönnyítése az óvodából az iskolába, az alsó tagozatból a 

felső tagozatba. 

Alapalveink: 

1. Az alapkészségek: olvasás, szövegértés, elemi számolási készség kialakítása, fejlesztése. 

2. Differenciálás, esélyegyenlőség, integráció. 

3. Motiváló környezet megteremtése. 

4. Tevékenység-központúság.  

5. Változatos munkaformák alkalmazása a tanórákon. 

6. A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. 

7. Módszertani kultúránk folyamatos fejlesztése. 

8. Környezet- és természetvédelem. 

9. Egészségnevelés: Testi és lelki egészség. 

10. Partnerekkel való együttműködés fejlesztése, bevonásuk az iskolai programokba. 

A munkaközösségi foglalkozáson az alábbiakban határoztuk meg az előttünk álló tanév 

feladatait:  

- Az egész napos oktatás bevezetése az 1-3. osztályokban. 

- Úszásoktatás megvalósítása a harmadik évfolyamon. 

- Délutáni foglalkozások megszervezése. 

- A lexikális ismeretek és a képességfejlesztő oktatás korszerű egyensúlyának 

megteremtése, kompetenciák fejlesztése. Igyekszünk a gyermekek képességeit sokrétű, 

komplex tevékenykedtetéssel intenzíven fejleszteni. 

- A tehetséggondozás érdekében a tanulmányi versenyekre való felkészítés. 

- Továbbfolytatjuk az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítést osztályainkban. 

Az esélyteremtés irányába mutató nevelési-oktatási formák támogatása, érvényesítése. 

- A  minőségbiztosítási  rendszer  működtetése az alsó tagozaton. 

 

 



A pedagógiai program céljainak megvalósítása érdekében végzett tevékenység 

 

A magyar nyelv és irodalom valamint, a tanulásmódszertan órákon a tanítási tartalmak 

feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítünk, alapvető képességeket és 

alapkészségeket fejlesztünk. A tanulók kíváncsiságára, érdeklődésére építve, motivált 

munkával fejlesztjük a felelősségtudatot, a kitartás képességét, érzelemvilágukat gazdagítjuk. 

Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulási szokásokat. Támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását, közreműködünk a 

tanulási nehézségek enyhítésében. Segítetünk csökkenteni azokat a hátrányokat, amelyek a 

gyermekek szociális – kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből adódnak. 

Tudatosítjuk a gyermekekben az erkölcsi értékeket, erősítjük az emberséges 

magatartásmintákat, szokásokat, ezzel is formálva jellemüket, személyiségük érését.  

Nagy súlyt fektetünk a szövegértés fejlesztésére: matematika tantárgy esetében a 

szöveges feladatok értelmezésére és a környezetismeret tantárgy tanulási folyamatában.  

A tanítás – tanulás folyamatát szakszerűen tervezzük meg. Gondosan kiválasztott, 

felülvizsgált tanmeneteink alapján dolgozunk, melyekben a kiemelt feladat a 

kompetenciák megalapozása, megszilárdítása és fejlesztése. 

- anyanyelvi kommunikáció területén a gondolatok szóbeli és írásbeli kifejezése 

/szövegértés, beszéd, olvasás és írás/ 

- a matematikai kompetencia területén az összeadás, kivonás, szorzás, osztás használata, 

fejben és írásban végzett számítások során, különféle mindennapi problémák megoldása 

céljából. 

- a tanulás önálló szervezése, hatékony időbeosztás, problémamegoldás, az új tudás 

elsajátítása, az új ismeretek és készségek alkalmazása. 

Folyamatos a készség és képességfejlesztés. A tanítási – tanulási folyamat megújítására 

törekedünk. Hatékony tanulásszervezési módokat alkalmazunk / kooperatív oktatási 

módszer, drámapedagógia stb./ A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók 

aktivitásának optimális kibontakoztatása. A tanítás – tanulás különböző szervezeti 

formáiban /osztálymunkában, csoportmunkában, a tanulók páros, illetve teljesen egyéni 

oktatásban /az önállóságot, kezdeményezést, problémamegoldást, alkotóképességet 

állítjuk előtérbe. A tanulásszervezés egyik fő elve a tanulók képességeihez igazodó 

differenciálás. A tehetséggondozás elsősorban a tanórai differenciálással valósul meg. A 

differenciálás a házi feladatok feladásánál is megmutatkozik.  Ahogy a tehetséggondozást úgy 

a felzárkóztatást is kiemelt feladatként kezeljük. A gyengén teljesítők segítését év elejétől 



fogva folyamatosan végezzük. E téren is megvalósult a differenciált osztálymunka. A 

korrepetálások alkalmával sikerélményekhez juttatjuk a lemaradókat. 

Ünnepeinkkel, hagyományainkkal azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek érezzék meg, a 

világnak, amelybe beleszülettek, múltja és jövője van. Az életben legfontosabb dolog a 

szeretet, az egymásnak örömet szerző emberi összetartozás. 

Események, rendezvények 

Augusztus utolsó  hetében „ Csibe tábor” címmel az első osztályt kezdő  gyerekek számára  

az  iskolai átmenet megkönnyítése érdekében 3 napos programot szerveztek a tanító nénik. Az 

egész napos iskolai benntartózkodás segített átvezetni a kisiskolásokat az óvoda 

játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás, ismeretszerzés tevékenységeibe. Az 

iskolába érkező kisgyermekekben tovább fejlesztettük a megismerés, a megértés és a tanulás 

iránti érdeklődést és nyitottságot. Lehetőséget adtunk a gyermekeknek sok  játékra, mozgásra.   

Elkészítettük tanmeneteinket, melyek tartalmazzák alapelveinket. 

Tantermeinket és a folyosókat  igyekeztünk otthonossá tenni.  

Szeptemberben  a 2014-2015. tanévet  220 alsó tagozatos diákunk kezdte meg. A tanévnyitó 

műsort Bódi Antalné vezetésével a 2.b osztály mutatta be.  

Az Őszi akadályverseny keretében a játékos feladatok, tesztek, rejtvények, hulladékgyűjtés 

mindegyike azt a célt szolgálta, hogy felhívja a tanulók figyelmét a környezettudatos 

magatartásra, az egészség megőrzésének fontosságára és tudatosítsa bennük, hogy mit kell 

tenni minden nap azért, hogy védjük egészségünket, megelőzzük a betegségek kialakulását. 

 Megszerveztük, beindítottuk a délutáni kötelező foglalkozásokat: DADA program, horgász, 

kisegészségőr.  

 

Megtörtént az év eleji képességmérés:  

1.évfolyam:  Tímár Éva: Tanulási képességek mérése I. II. 

2. évfolyam: Íráskészség 

 3. évfolyam:  Olvasáskészség: - Képes szóolvasás,  -Szójelentés-olvasás 

4. évfolyam: Olvasáskészség: - Képes szóolvasás,  -Szójelentés-olvasás, -Szinonimaolvasás 

3 tanuló

14 tanuló

8 tanuló

Olvasáskészség kiépültsége 
a 3. a osztályban

25 tanuló
kezdő haladó befejező

Előkészítő-
Kezdő: 3
Haladó: 14
Befejező: 8
optimális -

    

7 tanuló 

5 tanuló5 tanuló

7 tanuló

Olvasáskészség kiépültsége 
a 3. b osztályban

24 tanuló

előkészítő kezdő haladó befejező

Előkészítő: 7
Kezdő: 5
Haladó: 5
Befejező: 7
optimális -

 
         

 



4 tanuló

9 tanuló

10 tanuló

Olvasáskészség kiépültsége a 
4. a osztályban

23 tanuló

kezdő haladó befejező

Előkészítő:-
Kezdő: 4
Haladó: 9
Befejező: 10
optimális -

       

Előkészítő: 1
Kezdő: 2
Haladó: 3
Befejező: 11
Optimális: 5

1 tanuló 2 tanuló

3 tanuló

11 tanuló

5  tanuló 

Olvasáskészség kiépültsége a 
4. b osztályban

22 tanuló 

előkészítő kezdő haladó befejező optimális

 
 

Elemi számolási képesség: összeadás, kivonás, szorzás, osztás 

                       

3 tanuló
1 tanuló

3 tanuló

7 tanuló

9 tanuló

Elemi számolási készség kiépültsége a 
4. a osztályban

23 tanuló

előkészítő kezdő haladó befejező optimális

előkészítő.: 3
Kezdő: 1
Haladó: 3
Befejező: 7
Optimális: 9

    

3 tanuló

2 tanuló

3 tanuló

14 tanuló

Elemi számolási készség kiépültsége a 
4.b osztályban

22 tanuló

előkészítő haladó befejező optimális

Előkészítő: 3
Kezdő: --
Haladó: 2 
Befejező: 3 
Optimális: 14

 

2-4. évfolyamokon matematika, magyar nyelv és irodalom valamint környezetismeret 

tantárgyakból alapos ismétlés után elkészítettük a tanév eleji felméréseket. A tanulók 

ismeretbeli hiányosságainak pótlását fejlesztési terv alapján igyekeztünk pótolni a későbbiek 

során. A szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket a tanév feladatairól, a felmérések 

eredményeiről.  

Októberben megemlékeztünk osztálykeretben okt. 6.- ról  az aradi 13 vértanú kivégzéséről. 

Őszi projekt címmel kézműves foglalkozásokat tartottunk. Az elkészült művekkel 

aktualizáltuk az osztálydekorációkat. Megemlékeztünk osztálykeretben a köztársaság 

ünnepéről.  A harmadik és negyedik évfolyamon elvégeztük  az 1. műveleti sebesség mérését. 

A mért eredmények megmutatták, hogy tanulóink milyen szinten vannak az optimális 

használhatósághoz képest. 



Műveleti sebesség 3.a osztály (mért tanulók száma:25 fő)  
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Műveleti sebesség 4. b  osztály (mért tanulók száma:22 fő)  
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Az elért eredmények elemzése után fejlesztési tervet készítettünk az alulteljesítő tanulók 

számára. 

Sikerült megszervezni a harmadik évfolyamon az úszásoktatást, melyen a gyerekek nagy 

örömmel vettek részt.  

Novemberben két alkalommal ismerkedhettek a szülők a tanórákon folyó munkával.   

Elkészítettük az őszi méréseket matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint 

környezetismeret tantárgyakból. A lemaradó tanulók felzárkóztatása érdekében fejlesztési 

tervet készítettünk, az ismeretek pótlása differenciált órai munkával történik. Az integrációs 

nevelésben résztvevő tanulóink szüleit szöveges értékelés útján tájékoztattuk gyermekük 

eddigi eredményeiről. Harmadikos és negyedikes tanulók részt vettek az „ Aranyszáj” 

olvasási, szépkiejtési versenyen a Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai 

Tagintézményében. Az Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola rajzpályázatára 

„Képzelet vagy valóság” címmel pályamunkákat küldtünk. 

December 6-án megérkezett a Mikulás, délelőtt folyamán minden alsós osztályt 

meglátogatott és kiosztotta a csomagokat. A Téli kézműves projekt foglalkozásain 

keszítettünk Mikulást, karácsonyfadíszeket, ablak-ajtódíszeket, sütöttünk mézeskalácsot. A 

szülők az elmúlt évekhez hasonlóan aktívan bekapcsolódtak a karácsonyi vásár 

lebonyolításába. Elkészítettük a kompetenciaalapú szöveges értékeléseket, megtörténtek az 

esetmegbeszélések a szülőkkel. 

A harmadik és negyedik évfolyamon elvégeztük  a 2. műveleti sebesség mérését. A mért 

eredmények megmutatták, hogy tanulóink milyen szinten vannak az optimális 

használhatósághoz képest. 

         

 



   

   

Az első és a második mérés eredményének összehasonlítása, mely megmutatja mennyire volt 

eredményes a fejlesztési munkánk. 

     



    

 

 

Januárban a félév végén minden tanulónk számot adott megszerzett tudásáról matematika, 

magyar nyelv és irodalom (szövegértés, nyelvtani ismeretek, helyesírás) tantárgyakból.  

Értesítettük a szülőket gyermekük tanulmányi előmeneteléről.    

Kapcsolataink 

A Bóbita Óvoda pedagógusaival mindennapos kapcsolatban vagyunk.  Közösen három napos 

„Csibe tábor” programot szervezünk augusztus utolsó hetében a leendő első osztályosoknak. 

Kiemelt célunk volt ebben a tanévben is a szülőkkel való kapcsolattartás erősítése. 

Tanítványaink szüleinek felelősséggel tartozunk, hogy elvárásaiknak megfelelő magas 

színvonalú oktató-nevelő munkát végezzünk, hogy gyermekeik képességei megfelelő 

ütemben fejlődjenek. Sikerorientált, önálló életre, kulturált viselkedésre nevelés, a 

kompetencia területek maximális fejlesztése, az oktatás színvonalának megtartása, új oktatási 

módszerek alkalmazása, egyéni képességeik figyelembevétele a legfontosabb feladatunk. 



A kapcsolattartást szolgálták a heti rendszerességgel megtartott fogadóórák, az év közbeni 

szülői értekezletek, a szükséges családlátogatások, a tanulócsoportokban megtartott nyílt 

napok. A Szülői Szervezet munkáját ebben az évben is Pikó Gáborné koordinálja. 

Sikeresnek mondhatók azok a programjaink, amelyekbe a szülőket is bevontuk segítőként. 

Jók a tapasztalataink ezen a téren, szívesen jöttek hozzánk, akiknek az ideje ezt lehetővé tette. 

A védőnők rendszeres tisztasági vizsgálattal segítségünkre voltak a felbukkanó fertőzött haj 

időbeni felismerésében, megakadályozva ezzel a továbbfertőződést a tanulócsoportokban.   

 

II. félévben elérendő  céljaink, feladataink   

 az egész napos oktatás adta lehetőségek jobb kihasználása; 

 szociális kompetenciák további fejlesztése; 

 házirend betartatása, kulturált viselkedés, tolerancia fejlesztése; 

 konfliktusok feloldása, szabálytartás, szabálykövetés nemcsak pedagógus 

felügyeletével; 

 érzelmi intelligencia fejlesztése; 

 olvasóvá nevelés – szókincsfejlesztés, kitartás, pontos munkavégzés 

 versenyhelyzet helyes kezelése a tanulók részéről – a játék során ne kudarcként éljék 

meg, ha nem nyertek; 

 együttműködési készség folyamatos fejlesztése; 

 akarat – szorgalom –elvárás összhangjának megteremtése; 

 infokommunikációs eszközök használata; 

 

 

                                                                                Bodogán Istvánné 

                                          mkv. 

 Tiszacsege, 2015. 01. 10. 
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Beszámoló az alsó tagozatos munkaközösség  
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Beszámoló az alsó tagozatos munkaközösség 2014-2015. tanév  

II. félévi munkájáról 

III.  



Munkaközösségünk  az alábbi célok elérését tűzte ki a II. félévben: 

Az iskolában folyó nevelő- oktató munka hatékonyságának növelése.  A kulturált viselkedés 

az empátia és toleranciaképességek erősítése.  Vagyis a szakmaiság és a nevelés javítása.  

 

Az oktatással neveléssel kapcsolatos feladatainkat az alábbiakban határoztuk meg: 

 A pedagógiai munka színvonalának emelése, a tanulók tudásának megalapozása, az 

alkalmazni képes tudás elsajátítása, a gyermek egész személyiségének harmonikus 

fejlesztése. 

 Valamennyi tantárgyra vonatkozóan képességfejlesztés. 

 Az életkori sajátosságokhoz igazodó tanulásszervezés, a megfelelő és igényes 

szemléltetés, a tanulók tevékenykedtetése. 

 Az infokommunikációs eszközök használata. 

 Az egész napos oktatás adta lehetőségeinek kihasználása. 

 A szülőkkel kialakított jó partneri kapcsolat ápolása. 

 

Céljaink megvalósítása érdekében végzett tevékenység 

 

A tanítási órákon alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesztettünk. Az anyanyelvi 

kommunikáció területén a gondolatok szóbeli és írásbeli kifejezése /szövegértés, beszéd, 

olvasás és írás/ 

- a matematikai kompetencia területén az összeadás, kivonás, szorzás, osztás használata, 

fejben és írásban végzett számítások során, különféle mindennapi problémák megoldása 

céljából. 

A tanulók kíváncsiságára, érdeklődésére építve, motivált munkával fejlesztettük a 

felelősségtudatot, a kitartás képességét, érzelemvilágukat gazdagítottuk. Mintákat adtunk az 

ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapoztuk a tanulási szokásokat. 

Támogattuk az egyéni képességek kibontakozását, közreműködtünk a tanulási nehézségek 

enyhítésében. Segítettünk csökkenteni azokat a hátrányokat, amelyek a gyermekek szociális – 

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből adódtak. Tudatosítottuk a gyermekekben 

az erkölcsi értékeket, erősítettük az emberséges magatartásmintákat, szokásokat, ezzel is 

formálva jellemüket, személyiségük érését.  

A tanítási – tanulási folyamat megújítására törekedtünk, folyamatosan használtuk az 

infokommunikációs eszközöket. Hatékony tanulásszervezési módokat alkalmaztunk. A 

tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális 

kibontakoztatása volt. A tanítás – tanulás különböző szervezeti formáiban: 



osztálymunkában, csoportmunkában, a tanulók páros, illetve teljesen egyéni oktatásban 

az önállóságot, kezdeményezést, problémamegoldást, alkotóképességet állítottuk 

előtérbe. A tanulásszervezés egyik fő elve a tanulók képességeihez igazodó differenciálás 

volt. A tehetséggondozás elsősorban a tanórai differenciálással valósult meg. A differenciálás 

a házi feladatok feladásánál is megmutatkozott.  Munkánk során nagy hangsúlyt fektettünk a 

tanulók felzárkóztatására. Ennek színterei voltak a korrepetálások és az egyéni fejlesztések. A 

korrepetálások alkalmával sikerélményekhez juttattuk a lemaradókat.  Az egész napos oktatás 

lehetőséget nyújtott sok féle kézműves foglalkozás megszervezésére. A tanítók itt 

kamatoztatták mind azt, amit a tankerületi kézműves műhely munkájába bekapcsolódva 

elsajátítottak. 

Ünnepeinkkel, hagyományainkkal azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek érezzék meg, a 

világnak, amelybe beleszülettek, múltja és jövője van. Az életben legfontosabb dolog a 

szeretet, az egymásnak örömet szerző emberi összetartozás. 

 

Események, rendezvények 

 

Februárban megtörtént a második műveleti sebességmérés 3.és 4. évfolyamon. A Farsangot 

a hagyományoknak megfelelően szerveztük meg. 

Márciusban  az 1848-49 szabadságharc 167. évfordulójára a 2.b és 4.b osztály készítette az 

emlékműsort. Megírtuk a tavaszi felméréseket. Egyéni fejlesztési tervek alapján megtörtént a 

hiányosságok pótlása. Elkészítettük a kompetenciaalapú szöveges értékeléseket. Megtörténtek 

az esetmegbeszélések a szülőkkel. 

Áprilisban megkezdődtek a tavaszi munkák a gyakorlókertünkben.  Ismét két alkalommal 

ismerkedhettek a szülők a tanórákon folyó munkával. A szülői érdeklődés hasonló volt az őszi 

nyílt napokéhoz. A Tavaszi projekt - kézműves foglalkozásokon készült munkákkal 

aktualizáltuk tantermeink dekorációját. Sok kreatív ötlettel segítettek azok a nevelők, akik 

bekapcsolódtak a tankerületi kézműves műhely foglalkozásaiba. Sor került a harmadik 

műveleti sebesség mérésre a 3.és 4. évfolyamon. Megrendeltük a 2015-2016. évi 

tankönyveket.  

Május első vasárnapjára Anyák napja alkalmából ajándékot készítettünk az édesanyáknak. A 

Fekete István - héten szavalóversenyt rendeztünk, ismét gólyát számoltunk, horgásztunk, 

papírt gyűjtöttünk. Megkezdődtek a képességmérések. 

Júniusban elkészítettük az év végi felméréseket (matematikából, szövegértésből, 

nyelvtanból, környezetből). Kompetenciaalapú szöveges értékelésekkel tájékoztattuk a 



szülőket a gyermekük harmadik negyedéves munkájáról. Tanulóink aktívan bekapcsolódtak 

az egészségnapi, sportnapi programokba. Az osztálykirándulások (Debrecen, Szilvásvárad, 

Budapest, Eger, Tisza-part) nemcsak ismereteket közvetítettek tanítványaink felé, hanem jól 

szolgálták az osztályközösségek alakulását is. Elkészítettük a gyakorlókert nyári ügyeleti 

beosztását, a tanulók munkáját Tóth Imre felügyeli. Az ünnepélyes tanévzárón  a 4. évfolyam 

tanulói búcsúztatták el a 2014-2015. szorgalmi évet. 

Kapcsolataink 

A Bóbita Óvoda pedagógusaival mindennapos kapcsolatban vagyunk. Kölcsönösen 

látogattuk egymás rendezvényeit. E munkát Hajdú Istvánné koordinálta. Kiemelt célunk volt 

ebben a tanévben is a szülőkkel való kapcsolattartás erősítése. Tanítványaink szüleinek 

felelősséggel tartozunk, hogy elvárásaiknak megfelelő magas színvonalú oktató-nevelő 

munkát végezzünk, hogy gyermekeik képességei megfelelő ütemben fejlődjenek. A 

kapcsolattartást szolgálták a heti rendszerességgel megtartott fogadóórák, az év közbeni szülői 

értekezletek, a szükséges családlátogatások, a tanulócsoportokban megtartott nyílt napok. A 

Szülői Szervezet munkáját ebben az évben is Pikó Gáborné irányította. Sikeresnek mondhatók 

azok a programjaink, amelyekbe a szülőket is bevontuk segítőként.  

A védőnők rendszeres tisztasági vizsgálattal segítségünkre voltak a felbukkanó fertőzött haj 

időbeni felismerésében, megakadályozva ezzel a továbbfertőződést a tanulócsoportokban.   

Jövőbeni (2015-2016. tanév) céljaink, feladataink   

 az egész napos oktatás adta lehetőségek még jobb kihasználása; 

 szociális kompetenciák további fejlesztése; 

 együttműködési készség fejlesztése; 

 versenyhelyzet helyes kezelése a tanulók részéről; 

 akarat – szorgalom –elvárás összhangjának megteremtése; 

 infokommunikációs eszközök magasabb színvonalon történő használata; 

A munkaközösség minden tagja kivette a részét a munkából. A tanítás mellett sok 

programmal, rendezvénnyel szolgáltuk a gyerekek személyiségének fejlődését. Köszönetet 

szeretnék mondani a munkaközösség tagjainak az együttműködésért. Az elért eredmények, a 

sikeres rendezvények csak a közös munka eredményei lehetnek. 

 A nyári szünetre mindenkinek nagyon jó pihenést, feltöltődést kívánok! 

 

Tiszacsege, 2015. június 16.                                    Bodogán Istvánné 

                                                                                             mkv. 



 

 

 

 

 
A HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG 

BESZÁMOLÓJA 
2014/2015-ös tanév 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Készítette:   Sajgó Eszter 

                                                                                    munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

Tiszacsege, 2015. június 12. 
 



Munkaközösségünk tagjai: 

 

1. Banáné Nagy Zsuzsa                rajz, tanító  

2. Duszin Gyöngyi        angol nyelv 

3. Hajdu Katalin                           gyógypedagógus 

4. Kovács Zsoltné                         magyar nyelv és irodalom, angol nyelv 

5. Minier Mária Magdolna           magyar nyelv és irodalom 

6. Sajgó Eszter                              német nyelv 

7. Szabó Orsolya                           magyar nyelv és irodalom, igazgatóhelyettes             

8. Szegediné Baja Júlia                 magyar nyelv és irodalom, tanító 

9. Szeli Zoltánné                            történelem, mozgókép és médiaismeret, etika 

10. Vassné Szucskó Margit            történelem,orosz, a Csegei Körkép c. újság  

                                                       szerkesztőbizottságának  tagja 

11. Zsuposné Boruzs Annamária   angol, orosz nyelv 

 

 

 

Megvalósult feladataink az első félév folyamán havi lebontásban: 

 

 

Szeptember 

 

o A szüreti felvonuláson iskolánk tanulói szép számban vettek részt. 

 

o Eredményhirdetés, díjkiosztó 2014. 09. 24-én: A múlt tanévben meghirdetett 

Hajdúböszörményi Eötvös József Általános Iskola és Művészeti Iskola képzőművészeti 

pályázatának, melynek témája a tánc volt.  

Kiállításra került 3 volt tanulónk (Kovács Dorina, Szilágyi Bettina és Vadász 

Dzsenifer) munkája, valamint Szegedi Szilvia III. helyezett lett. 

Felkészítő pedagógus: Banáné Nagy Zsuzsa 

       

 

Október 

 

o A szülői értekezletek megtartása megtörtént. 

felelősök: osztályfőnökök  

 

o Október 15-én a 8. évfolyamosok hagyományos, Parlament-látogató tanulmányi 

kiránduláson vettek részt. 

Felelősök: Vassné Szucskó Margit, Tóth Zoltán, Füzesi Gabriella, Sajgó Eszter 

 

o Október 6. megemlékezés az aradi eseményekről osztályfőnöki és történelem órákon. 

Felelősök: osztályfőnökök 

 

o Október 22-én a városi ünnepi megemlékezésen részt vettek irodalmi szemelvények 

elmondásával iskolánk diákjai (Kiss Liliána, Visztra Alaxandra, Ladmaczi Laura 8.b) 

Felkészítő: Minier Mária Magdolna  

 



o Okt. 22-én a Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány által szervezett „Itt van az ősz, itt van 

újra!” című kulturális és kézműves délutánon alkothattunk több helyszínen, melyben 

munkaközösségünk pedagógusai és külsős tagok is egyaránt segítettek. 

 

o Az I. világháború száz éves évfordulója alkalmából a 7. és 8. évfolyamos tanulók 

bekapcsolódtak a dr. Papp József Városi Könyvtár anyaggyűjtő és kutatómunkájába, 

melyből kiállítás készült a református templomban. 

Felelős: Vassné Szucskó Margit 

 

 

November 

 

o Nov. 7-én a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen iskolánk csapata a 90 induló közül a 

21. helyezést érte el. 

Résztvevők: Hegedűs Sára, Kiss Liliána, Majláth Petra és Visztra Alaxandra 8.b 

osztályos tanulók. 

Felkészítő pedagógus: Minier Mária Magdolna 

 

o Novemberben elkezdődtek a kézműves továbbképzés Balmazújvároson, melyen 

Szegediné Baja Júlia vesz részt munkaközösségünkből. 

 

o Nov. 14-én a „Képzelet és valóság” rajzpályázaton 18 felső tagozatos tanulónk vett 

részt, melynek eredményhirdetése január 29-én lesz. 

Felkészítő pedagógus: Banáné Nagy Zsuzsa 

 

o Nov. 24-én debreceni színházlátogatáson a „Légy jó mindhalálig!” című darabot 20 fő 

(6.c, 7.a, 7.b, 8.b) tanuló tekinthette meg. 

Kísérő pedagógusok: Szegediné Baja Júlia és Banáné Nagy Zsuzsa 

  

o Nov. 27-én English 4U tankerületi angol nyelvi vetélkedő két csapatunk indult. 

11 csapatból a szoros középmezőnyben 6. és 7. helyezést értünk el. 

6. helyezett (Bohács Berta 5.b, Bucsai László 6.b, Hajdu Kata 7.b, Hegedűs Sára 8.b) 

7. helyezett (Szobonya Klaudia 5.b, Balázs László 6.c, Kovács Nikolett 7.a, Visztra 

Alexandra 8.b) osztályos tanulók lettek. 

Felkészítő pedagógusok: Kovács Zsoltné és Zsuposné Boruzs Annamária 

 

o November 28-án Filharmónikusok koncertjét tekinthették meg az integrációs 

felkészítésben részesülő tanulók a Művelődési Házban. 

 

o Az őszi nyílt napok megszervezése megtörtént. 

 

 

December 

 

o Dec. 5-én vártuk együtt a mikulást. Zenés, táncos bulival ünnepeltünk osztályszinten. 

 

o Dec. 11-én az Országos történelmi tanulmányi verseny iskolai fordulója volt, melyen 

11 fő vett részt a 7.a és 8.a osztályokból. 2 tanuló (Földi Vivien 8.a és Berczi Anita 

7.a) dolgozatát tudtuk továbbküldeni a megyei fordulóra.  

Felkészítő pedagógus: Vassné Szucskó Margit 



 

o Dec. 12-én a Csizmás kandúr bábelőadást tekinthettük meg a Művelődési Házban. 

 

o Dec. 16-án a IV. Országos Szépíró verseny helyi fordulója került megrendezésre SNI 

és BTM-es tanulóknak. 

Felkészítő pedagógus: Hajdu Katalin 

 

o Dec. 19-én a zeneiskolások karácsonyi koncertjét színesíthették az 5. évfolyamos 

diákok által előadott karácsonyi versek. 

Felkészítő pedagógus: Dienesné Nemes Zsuzsa 

 

A dekorációt az 5. évfolyam készítette, Banáné Nagy Zsuzsa és Bodogán István 

irányításával, valamint a városi könyvtár dolgozóinak segítségével. 

 

o Dec. 19-én a hagyományos karácsonyi vásár lebonyolítása megtörtént. 

 

o Dec. 21-én a „Nagy Vitaminjáték” pályázatán vett részt iskolánk 5.b osztálya 

Felkészítő pedagógus: Banáné Nagy Zsuzsa 

 

o A „Tiszacsege Ifjúságáért” alapítvány 2015-ös kártyanaptárokat jelentetett meg, 

melyeken rajz szakkörös tanulóink munkái láthatók. 

 

 

II. félév  
 

Január 

 

o A félévi munka értékelése 

 

o Január 22. a magyar kultúra napja 

Előzetesen a diákok egy plakátot késztettek a magyar kultúránk neves 

személyiségeiről. Majd a művelődési házban január 11-én ünnepélyes keretek között 

ünnepeltünk, ahol a diákok elszavalták a himnuszt, majd a feladatok és a 

hagyományossá vált torta után minden osztály ajándékkal tért haza. 

 

o Január 29. A KLIK Balmazújvárosi Tankerülete és az újszetmargitai Hunyadi Mátyás 

Ált. Isk. „Képzelet, vagy valóság” címmel meghirdetett rajzpályázatán Kovács Dorina 

6.c osztályos tanuló 2. helyezett lett, valamint Regőczi Orsolya különdíjban részesült.  

/ A legszebb munkákból Banáné Nagy Zsuzsa kiállítást készített a dr. Papp József 

Városi Könyvtárban./ 

 

 

Február 

 

o Február 03. London Bridge angol nyelvi tesztverseny iskolai válogatót követő 1. 

fordulóján Füzesi Gábor (8.b) és Bucsai László (6.b) csupán 2-3 ponttal maradtak le az 

országos fordulóról. 

 



o Február-május „ A mi Hortobágyunk” 3 fordulós levelezős versenyen a Szeli Zoltánné 

vezette csapat az 53 induló közül a 16. helyezést érte el. A csapat tagjai Bana Bianka, 

Szemerszki Dávid és Turi Noémi 6.a osztályos tanulók voltak. 

 

o Február 19. Országos történelmi tankerületi történelmi verseny megyei fordulóján 

Földi Vivien 8.a és Berczi Anita 7.a osztályos tanulók a középmezőnyben végeztek. 

/felkészítő tanár: Vassné Szucskó Margit/ 

 

o Kalmár Zoltán tagintézmény által megszervezett tankerületi helyesíró versenyen 

                       Hegedűs Sára 8.b        I. hely /felkészítő tanár: Minier Mária Magdolna/  

                       Bucsai László 6.b       II. hely /felkészítő tanár: Szabó Orsolya/ 

                       Regőczi Orsolya 6.c   III. hely /felkészítő tanár: Szegediné Baja Júlia/ 

                       Kiss Liliána 8.b          III. hely / felkészítő tanár: Minier Mária Magdolna/ 

részt vettek még: Kovács Nikoletta 7.b, b és Szobonya Klaudia 5.b 

 

Március 

 

o Március 3. „FOX” nemzetközi angol nyelvű olvasás, szövegértési versenyen Lévai 

Vilibald 4.b osztályos tanuló az erős középmezőnyben végzett. 

 

o Az 1848/49-es megemlékezés díszletezése Banáné Nagy Zsuzsa segítségével történt. 

 

o Március 19. a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola és Kollégium „Amerre a szem ellát” című rajzpályázatán Kovács 

Dorina 6.c osztályos tanuló a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara különdíját vehette át. 

 

 

Április 

 

o Április 1-én megrendezett alkotónapon munkaközösségünk tagjai is aktívan részt 

vettek. 

 

o Április 10. Minier Mária Magdolna porfólió védése a 6.c osztályban. 

 

o Április 11. emlékeztünk meg a költészet napjáról, melyre a diákok versillusztrációval 

és kedvenc versük elszavalásával készültek a diákok. 

A rendezvényünk szervezője Szegediné Baja Júlia volt. 

 

o Április 24. A derecskei Bocskai István Ált. Isk. felkérésének eleget téve a Fény évének 

alkalmából a témával kapcsolatos munkákat készítettek a rajz szakkörösök, mely 

munkák kiállításon vettek részt Derecskén. 

 

o Tankerületi vers- és prózamondó versenyen két tanuló vett részt: Nagy Krisztina és 

Makula Orsolya 7.b / felkészítő tanár: Szegediné Baja Júlia/ 

 

Május 

 

o Május 5-9. Fekete István Napok 



Irodalmi délutánt (Minier Mária Magdolna, Szegediné Baja Júlia)és egy filmvetítést 

(Szeli Zoltánné) szervezett munkaközösségünk, valamint a tehetségnapra egy kiállítás 

készült a rajzszakkörösök sok éves munkájából (Banáné Nagy Zsuzsa). 

Hajdú Kata és Horváth Laura 7.b osztályos tanulók vezették a Fekete István napok 

megnyitójától az iskolai rendezvényeket. /felkészítő tanár: Szegediné Baja Júlia/ 

 

o A szabadon választott tantárgyi vizsgák lebonyolítása megtörtént 

 

o Könyvforgató pályázat írása ( Minier Mária Magdolna, Bodogán Istvánné) 

 

o Simonyi Zsigmond helyesíró verseny megyei fordulóján 4. helyezett lett Hegedűs Sára 

8.b osztályos tanuló. /felkészítő tanára: Minier Mária Magdola/ 

 

Június 

 

 

o Június 1. a Tankerületi Zöld szemüveg verseny előkészítésébe, lebonyolításába is 

bekapcsolódtunk. A verseny egyik állomásán irodalmi feladatokat oldottak meg a 

diákok. 

 

o Június 4. a nemzeti összetartozás napjára emlékeztünk. 

 

o Június 5. „Fedezd fel Hortobágyot” címmel a HNP Lovasnapi rajzpályázatára 

gyermekmunkákat küldött Banáné Nagy Zsuzsa, mely pályázat eredményhirdetése 

júliusban lesz. 

 

o A ballagási műsor megszervezéséért hagyományaink szerint a 7. évfolyam volt a 

felelős. 

osztályfőnökök: Szeli Zoltán és Szegediné Baja Júlia 

 

 

 

Folyamatos munka a tanév során:  
 

Folyamatosan zajlottak a szakkörök, középiskolai fejkészítők és a tehetséggondozás angol 

nyelvből, történelemből, rajzból valamint magyar nyelv és irodalomból. 

Iskolánk énekkara több alkalommal lépett fel rendezvényeinken (Magyar kultúra napja, 

Költászet napja, Dök-nap, évzáró). Vezetőjük Puzsár Jánosné. 

 

   

 

Tiszacsege, 2015-06-12. 



A REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA 

 2014/2015-es tanév I. félév 

 

A munkaközösség tagjai: tanított tantárgyak  

 

1. Bodogán István  technika 

2. Füzesi Gabriella  matematika, számítástechnika 

3. Kapus Istvánné  technika 

4. Király Gyuláné  matematika 

5. Kiss László   természetismeret, biológia, kémia 

6. Simon Albert   technika 

7. Szeli Zoltán   technika 

8. Tóth Zoltán   testnevelés, földrajz 

9. Virág Tünde   természetismeret, földrajz 

10. Kovács Zsolt   számítástechnika 

 

11. Széchy József   fizika 

12. Szabó István   számítástechnika 



 

Szeptember: 

 szeptember 9.: munkaközösség alakuló ülése, éves munkaterv összeállítása, 

tanmenetek előkészítése 

 

 szeptember közepe: levelezős versenyek, szakkörök, korrepetálások, felkészítők, 

fakultációk szervezése, indítása az egésznapos oktatás keretében 

 

 szeptember 19. 

Tiszai túra a biztonságos közlekedés jegyében: szervező Szeli Zoltán 

A program lebonyolításában részt vett a Rendőrség, a Vízirendészet és a 

Polgárőrség 

Zöld szemüveg természet- és környezetvédelmi vetélkedő 

A program szervezésében, lebonyolításában részt vett: Bana Józsefné, Füzesi 

Gabriella, Kapus Istvánné, Kiss László, Simon Albert, Szabó Orsolya, Szegediné 

Baja Júlia, Tóth Zoltán 

A programban aktívan közreműködött a Hortobágyi Nemzeti Park, a 

Hajdúböszörményi Zöld Kör, a Szolnoki Vízirendészet, a Tiszacsegei 

Horgászegyesület és a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptáncegyesület 

 

 Őszi gyakorlókerti munkálatok elvégzése, folyosók, tantermek cserepes virággal 

való ellátását végezték a technika szakos tanárok 

 

 Hulladékgyűjtési akciók beindítása 

Felelősök: elem: Kiss László 

fémdoboz, kupak: Bodogán István 

 

 szeptember 24. Papírgyűjtés összesen: 5585kg 

alsó: 3586 kg 

felső 1999kg 

  Segítők: Bana Józsefné, Bodogán István, Füzesi Gabriella, Kiss László,  

Simon Albert 

 

 szeptember 31. Mezei futáson 47 tanuló vett részt 

Lebonyolító: Tóth Zoltán 

 

 

Október: 

 október 15. Budapesti tanulmányi kirándulás 

Szervező: Füzesi Gabriella 

Kísérők: Vassné Szucskó Margit, Tóth Zoltán, Sajgó Eszter 

 

 Zöld szemüveg iskolai természet- és környezetvédelmi vetélkedő sorozat 

„Ilyen egy ÖKOiskola” címmel érdekes tablókat és rajzokat készítettek a felső 

tagozat osztályai 

Szervező, lebonyolító: Kiss László 

 



 

 

 október 20. Tankerületi labdarugó bajnokság  

1. és 2. korcsoport csapatai 2. helyezést értek el 

Felkészítő, kísérő: Tóth Zoltán 

 

 október 21. Összevont pályaválasztási szülői értekezlet 

Szervező: Füzesi Gabriella, 8. osztályfőnökök 

 

 Október hónapban két alkalommal „Látni és látszani” kerékpár ellenőrzési akciót 

rendeztünk a rendőrség közreműködésével 

Lebonyolító: Szeli Zoltán 

 

 Jelentkeztünk az országos tanulmányi versenyekre  

 Kán Károly természettudományi 

 Teleki Pál földrajz-földtan 

 Hermann Ottó biológia 

 Hevesy György kémia verseny 

 Alapműveleti matematika verseny 

 

 október 21.:megemlékezés az ’56-os forradalomról 4. és 8. évfolyamos tanulóink 

részt vettek a városi ünnepségen. 

A váltófutás a rossz időjárás miatt elmaradt. 

 

 október 22. Őszi kulturális és kézműves délutánt szervezett a Tiszacsege 

Ifjúságáért Alapítvány melynek lebonyolításában közreműködtek iskolánk 

pedagógusai 

 

 Szóbeli és alkalmassági felvételikre felkészítő foglakozásokat tartanak 

folyamatosan szaktanáraink 

 

 Ebben a hónapban bemutató foglalkozásokat tartottak kollégáink az OFI pályázata 

keretében Kapus Istvánné főzés, Bodogán István kertészkedés témakörében. 

 

 Hortobágyi egészségnapon részt vett Kiss László és Virágh Tünde 

 

 XIV. Nagykun Karate Kupán az I. korcsoportban Kiss László I. helyezést ért el. 

 

November: 

 november 6. Tankerületi labdarugó bajnokság  

3. korcsoport csapata 2. helyezést, 4. korcsoport csapata 1. helyezést ért el 

Felkészítő, kísérő: Tóth Zoltán 

 

 A 2014. évi kadét szabadfogású országos birkózó bajnokságon Bari Mónika Cintia 

ezüstérmet szerzett 

 

 Kosárlabda házi bajnokságot szervezett Tóth Zoltán a 7. és 8. évfolyamos tanulók 

számára. 



 

 Középiskolák szaktárgyi versenyei: A Neumann János egri középiskola tantárgyi 

versenyein Kiss Liliána és Lévai Levente 8. b osztályos tanulóink vettek részt, 

mindketten a második fordulóba jutottak. 

Kiss Liliána meghívást kapott az ünnepélyes eredményhirdetésre, matematikából 

3. helyezést, fizikából pedig 4. helyezést ért el. 

Felkészítő tanárok: Füzesi Gabriella, Blága Csaba, Széchy József 

 november 21-én Kapus Istvánné néptánc bemutatót tartott. 

 Tankerületi fizikaversenyen iskolánk 3 csapata vett részt. A Füzesi Gábor, Kiss 

Liliána, Sándor Bence és Vadász Annamária által alkotott csapat 5. helyezést ért 

el. 

 A Hortobágyi Nemzeti Park szervezésében A madarak védelméről szóló előadáson 

vett részt Kiss László és Virágh Tünde 

 

 Ebben a hónapban bemutató foglalkozásokat tartottak kollégáink az OFI pályázata 

keretében Kapus Istvánné szövés, Bodogán István fafaragás témakörében. 

 

 

December: 

 december 1. tanórai keretben Kiss László megemlékezett az AIDS világnapjáról 

 

 december 1. Hídvégi-Üstös Pál rendhagyó földrajz órát tartott a 7-8. évfolyam 

számára. 

 

 december 4. Gyermek Ifjúsági Közlekedési Kupa területi fordulóján iskolánk 

csapata 1. helyezést ért el. a csapat tagjai: Rózsa Zsombor 1. a, Szabó Anna 2. b, 

Oláh Réka 3. b, Bucsai Emília 4. a osztályos tanulók. A december 11-én 

megrendezett megyei fordulón 8. helyezést értek el. 

Felkészítő tanár: Szeli Zoltán 

 

 december 7. Sárrétudvari V. Mikulás Kupán Bari Imre 6. c osztályos tanuló I. 

helyezést ért el. 

 

 december 8.Fogápolási vetélkedőt szervezett Kiss László  

 

 december 9.:Iskolánk 23 tanulója jelentkezett a Központi írásbeli felvételire 

Felelős: Füzesi Gabriella 

 

 Ebben a hónapban bemutató foglalkozásokat tartottak kollégáink az OFI pályázata 

keretében Kapus Istvánné főzés, Bodogán István fafaragás témakörében. 

 

 december 19. A karácsonyi ünnepség műsorának összeállításában Bodogán István 

vett részt, melyre elő betlehemet is készített tanítványai segítségével. 

Január 

 január 9-10.téli labdarugó bajnokság a városi sportegyesület szervezésében  

Koordinátor: Tóth Zoltán 



 

 Ebben a hónapban bemutató foglalkozásokat tartottak kollégáink az OFI pályázata 

keretében Kapus Istvánné szövés, Bodogán István kertészet témakörében. 

 

 január 16.: első félév zárása 

 

 január 17.: központi írásbeli felvételi 

 

 

 

Tiszacsege, 2015. január 21.      Füzesi Gabriella 

          mkv. 

 

 

 

A REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA 

 2014/2015-es tanév II. félév 

 

 

A munkaközösség tagjai: tanított tantárgyak 

13. Füzesi Gabriella mkv. matematika, számítástechnika 

14. Bodogán István  technika 

15. Kapus Istvánné  technika 

16. Király Gyuláné  matematika 

17. Kiss László   természetismeret, biológia, kémia 

18. Simon Albert   technika 

19. Szeli Zoltán   technika 

20. Tóth Zoltán   testnevelés, földrajz 

21. Virág Tünde   természetismeret, földrajz 

22. Kovács Zsolt   számítástechnika 

23. Széchy József   fizika 

24. Szabó István   számítástechnika 



Január 

 Január 17.: Központi írásbeli felvételit írt iskolánk 23 tanulója 

Felelős: Füzesi Gabriella 

 Ebben a hónapban bemutató foglalkozásokat tartottak kollégáink az OFI pályázata 

keretében Kapus Istvánné főzés, Bodogán István kertészkedés témakörében 

Február 

 Február 10-én a rendőrség előadás tartott iskolánk 8. évfolyamos diákjainak. 

Téma: internet használat veszélyei  

 Február debreceni élményfürdőzés felső tagozatos diákoknak (48 fő) Tóth Zoltán 

szervezésében, a gyerekek felügyeletét Bódi Katalin segítette 

 Továbbtanulási adatlapok továbbítása a középfokú iskolának és a felvételi 

központnak, iskolánk 47 végzős tanulója 32 középfokú iskolát jelölt meg 

továbbtanulási szándékkal. 

Felelős: 8-os osztályfőnökök, Füzesi Gabriella 

 

 Országos versenyek iskolai fordulói: 

ALAPMŰVELETI MATEMATIKAVERSENY ISKOLAI FORDULÓ 

    (2015. január 26.) 

5. OSZTÁLY 

I. KISS MIHÁLY 5. b 

II. SZOBONYA KLAUDA 5. b 

III. FEKETE LÁSZLÓ 5. a 

6. OSZTÁLY 

I. BUCSAI LÁSZLÓ 6. b 

II. TÓTH ZSOLT 6. c 

III. TÓTH KAMILLA 6. c 

7. OSZTÁLY 

I. HAJDU KATA 7. b 

II. KOVÁCS NIKOLETTA 7. b 

III. NAGY KRISZTINA 7. a 

8. OSZTÁLY 

I. KISS LILIÁNA 8. b 

II. HEGEDŰS SÁRA 8. b 



III. SZABÓ SÁNDOR 8. b 

Kiss Mihály, Bucsai László, Hajdu Kata és Kiss Liliána a megyei fordulóba 

jutottak 

A verseny lebonyolítói: Füzesi Gabriella, Király Gyuláné 

 

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY ISKOLAI FORDULÓ 

(2015. február 9.) 

7. OSZTÁLY 

I.NAGY KRISZTINA 7. b 

 

 

8. OSZTÁLY 

I. KISS LILIÁNA 8. b 

II. VISZTRA ALEXANDRA 8. b 

III. SZABÓ SÁNDOR 8. b 

 

A megyei fordulóba Kiss Liliána jutott. 

Lebonyolító, szervező: Kiss László 

 

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ- FÖLDTAN VERSENY  

ISKOLAI FORDULÓ 

(2015. február 12.) 

7. OSZTÁLY 

I. KOVÁCS NIKOLETTA 7. b    

II. NAGY ZSUZSA 7. b    

 

8. OSZTÁLY 

I. HEGEDŰS SÁRA 8. b     

I. VISZTRA ALEXANDRA 8. b     

III. LÉVAI LEVENTE 8. b   

 

A megyei fordulóba továbbjutó nem volt 

Lebonyolítók, szervezők: Tóth Zoltán, Virág Tünde 



HERMANN OTTÓ ORSZÁGOS BIOLÓGIAVERSENY ISKOLAI FORDULÓ 

(2015. február 18.) 

7 - 8. ÉVFOLYAM 

I. HAJDU KATA 7. b    

II. KISS LILIÁNA 8. b     

III. VISZTRA ALEXANDRA 8. b   

 

A megyei fordulóba a verseny első helyezettje jutott. 

Lebonyolító, szervező: Kiss László 

 

KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI 

VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 

(2015. február 27.) 

5. ÉVFOLYAM 

I. SZOBONYA KLAUDIA 5. b     

II.FEKETE LÁSZLÓ 5. a    

III. BOHÁCS BERTA 5. b   

6. ÉVFOLYAM 

I. KISS LÁSZLÓ DÁNIEL 6. c    

II. BUCSAI LÁSZLÓ 6. b 

II. TÓTH KAMILLA 6. c   

III. HATVANI NORBERT 6. c    

 

Iskolánkat Szobonya Klaudia és Kiss László Dániel képviselte a megyei 

fordulón. 

Lebonyolító, szervező: Kiss László 

 A gyakorlókert tavaszi, nyári munkáit megtervezték a technika szakos tanárok  

 Megemlékezett a Tisza szennyezéséről, a folyó állapotáról – tanórai keretben 

Kiss László és Virág Tünde 

 Szóbeli és alkalmassági felvételikre felkészítő foglalkozásokat tartottak a 

szaktanárok 

 Ebben a hónapban bemutató foglalkozásokat tartottak kollégáink az OFI pályázata 

keretében Kapus Istvánné szövés, Bodogán István fafaragás témakörében. 



Március: 

 Március 12. Iskolai szintű mezei futás, amely a tankerületi verseny előválogatója 

volt 

Lebonyolító: Tóth Zoltán 

 Március 14. Pestszentimre Magyar Női Birkózó Országos Diákolimpián Földi 

Vivien 8.a osztályos tanuló ezüstérmet, Bari Mónika Cintia bronzérmet szerzett 

Edző: Bari Imre 

 Március 22-én a felső tagozatos osztályok megemlékeztek a Víz Világnapjáról, az 

elkészült munkák a faliújságon voltak megtekinthetőek. 

Szervező, lebonyolító: Kiss László 

 Tavaszi gyakorlókerti munkák beindítása, virágok, zöldségfélék vetése a technika 

szakos kollégák irányításával 

 Virág, díszfa ültetése, a kiszáradt fák pótlása Bodogán István 

 Helyi közlekedés ismeretek verseny elméleti fordulói 

Szervező: Szeli Zoltán, a lebonyolítást a kollégák segítették 

 Március 18. és 25. Látni és látszani közlekedésbiztonsági kerékpár ellenőrzés 

kapcsolódva a helyi közlekedés ismeretek versenyhez 

Lebonyolítók: Szeli Zoltán, Simon Albert, Bana Judit iskolarendőr 

 Március 28. Németország München X. Aichach Kupa Magyarországot és kis 

városunkat, Tiszacsegét Bari Imre 6, c osztályos tanuló képviselte, ahol a dobogó 

3. fokára állhatott. 

Edző: Bari Imre (a gyermek édesapja) 

 Március vége. Tankerületi mezei futóverseny 

Felkészítők, kísérők: Tóth Zoltán, Bódi Katalin 

 Országos versenyek megyei fordulói 

 

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY 

megyei forduló 

(2015. március 28.) 

Kiss Liliána 8. b 18. helyezés 

Felkészítő: Kiss László 

 



 Ebben a hónapban bemutató foglalkozásokat tartottak kollégáink az OFI pályázata 

keretében Kapus Istvánné főzés, Bodogán István kertészkedés témakörében 

 Tehetségnap ROADSHOW Debrecen: Bodogán István és Kapus Istvánné előadást 

és bemutatót tartott fafaragás és kézműves foglalkozás témában 

Április: 

 Április 1. Húsvétváró délután 

A foglalkozások lebonyolításában közreműködtek: 

      Kapus Istvánné (tojásberzselés) 

Bodogán István (tojásfa) 

Szeli Zoltán (kosárfonás) 

A programot koordinálta Füzesi Gabriella 

 Április 9. VII. Debreceni Nárcisz futófesztivál. Iskolánkat Ladmaczi Laura, 

Visztra Alexandra, Füzesi Gábor és Mága Martin 8. b osztályos tanulók 

képviselték. 

Kísérő, felkészítő: Tóth Zoltán 

 Április 13. Debrecen-Kölcsey Központ: Tankönyvválasztást segítő regionális 

tankönyvbemutatón vett részt Füzesi Gabriella, Kiss László 

 Helyi közlekedés ismeretek verseny gyakorlati fordulói 

Szervező: Szeli Zoltán, a lebonyolítást a kollégák segítették 

 Országos versenyek megyei fordulói 

 

ALAPMŰVELETI MATEMATIKAVERSENY  

megyei fordulójának helyezettjei: 

(2015. április 15.) 

Bucsai László 6. b I. helyezés 

Kiss Liliána 8.b I. hely 

Felkészítő tanár: Füzesi Gabriella 

A megyei eredmények összesítése után kialakult sorrend határozta meg az 

országos fordulóba történő továbbjutást. 



 

KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY 

megyei forduló 

(2015. április 17.) 

Szobonya Klaudia 5. b 14. helyezés 

Kiss László Dániel 6. c 16. helyezés 

Felkészítő tanár: Kiss László 

 

HERMANN OTTÓ ORSZÁGOS BIOLÓGIAVERSENY 

megyei forduló eredményei: 

(2015.április 25.) 

Hajdu Kata 7. b 20. helyezés 

Felkészítő tanár: Hajdu Katalin 

 

 

 Tavaszi virágültetés, fásítás, gyakorlókerti és udvari virágágyások rendbetétele, 

cserepes virágok gondozása, a kiszáradt fák pótlása technika tanárok irányításával 

 Április 21. megyei katasztrófavédelmi verseny Hajdúszoboszlón. Iskolánk csapata a 

középmezőnyben végzett.  

A csapat tagjai:Nagy Emese 5. a, Tóth Norbert 6. b, Bay Martin 7. a, Kerek László 8. a 

Felkészítő: Bodogán István 

 Április 22. Föld Napja a felső tagozatos osztályok feladatlapot oldottak meg, valamint 

az osztályok projekt munkái a „Zöld szemüveg” faliújságon voltak megtekinthetők.  

Szervező, lebonyolító: Kiss László 

 Április 24. Egészségnap 

Szervező: Gadóczi Marianna 

Segítők, lebonyolítók: Bana Józsefné, Bodogán István, Füzesi Gabriella,Kapus 

Istvánné, Kiss László, Tóth Zoltán, Vass Marianna 

 KIK (Kerékpáros Ifjúsági Kupa) területi (tankerületi) versenyen iskolánk csapata I. 

helyezést ért el.  

A csapat tagjai: Bohács Berta 5. b, Bucsai László 6.b, Hajdu Kata 7.b 

Továbbjutottak a megyei fordulóba, ahol a 3. helyen végeztek. 

Felkészítő tanár Szeli Zoltán 



 

 Tankerületi labdarugó bajnokság 

I.korcsoport fiú 3. helyezés 

II.korcsoport fiú 4. helyezés 

III. korcsoport fiú 5. helyezés 

IV. korcsoport fiú 2. helyezés 

Felkészítő: Tóth Zoltán 

 

 Tankerületi atlétikai verseny 

II. korcsoport lány  5. hely 

II. korcsoport fiú 4. hely 

III. korcsoport lány 5. hely 

III. korcsoport fiú 4. hely 

IV: korcsoport fiú 2. hely 

IV.korcsoport lány 4. hely 

Felkészítők, kísérők: Tóth Zoltán, Vass Mariann, Bódi Katalin 

 

 A K&H Bank által szervezett Vigyázz, Kész, Pénz! Pénzügyi vetélkedő debreceni 

regionális középdöntőjébe jutott a CSEGEI GÉNIUSZOK csapat, a csapat tagjai: 

Hegedűs Sára, Kiss Liliána és Visztra Alexandra 8. b osztályos tanulók. A nagyon 

izgalmas versenyben a mi iskolánk csapata bizonyult legjobbnak, így ők képviselik 

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét a budapesti döntőn. Felkészítő: 

Füzesi Gabriella 

 Ebben a hónapban bemutató foglalkozásokat tartottak kollégáink az OFI pályázata 

keretében Kapus Istvánné szövés, Bodogán István fafaragás témakörében. 



Május: 

 Május 4-8. Fekete István – napok programsorozat 

Hétfő  Kedd Szerda Csüt. Péntek 

Horgászverseny: 

Simon Albert 

Tóth Zoltán 

Célbalövés: 

Bodogán István 

Kiss László 

Akadálypálya: 

Tóth Zoltán 

Kerékpártúra: 

Szeli Zoltán 

Gólyaszámlálás: 

Bodogán István 

Papírgyűjtés: 

Bana Józsefné 

Simon Albert 

Füzesi Gabriella 

Bodogán István 

 Tehetség nap: 

Szervező: 

Füzesi Gabriella 

Bana Józsefné 

Simon Albert 

Bemutatók: 

Bodogán István 

(fafaragás) 

Kapus Istvánné 

(kézműves) 

Kiss László 

(látványos kémia) 

Szeli Zoltán, 

Szabó Géza 

(KRESZ pálya) 

Orbán Róbert 

Kovács Zsolt 

(lego-robot) 

 

 Szóbeli vizsgák lebonyolítása 

tantárgy osztály vizsgázók száma vizsgáztató 

matematika 6. osztály 9 tanuló Füzesi Gabriella 

természetismeret 6. osztály 36 tanuló Kiss László 

Virág Tünde 

számítástechnika 6. osztály 5 tanuló Szabó István 

technika 6. osztály 3 tanuló Bodogán István 

testnevelés 6. osztály 1 tanuló Vass Marianna 

matematika 8. osztály 15 tanuló Füzesi Gabriella 

biológia 8. osztály 14 tanuló Kiss László 

informatika 8. osztály 4 tanuló Kovács Zsolt 



 

 Helyi közlekedés ismeretek verseny eredményhirdetése 

Felső tagozat I. Hegedűs Sára 8.b 

   II. Hajdu Kata 7. b 

III.Bohács Berta 5. b 

Alsó tagozat I. Szabó Anna Judit 2. b 

   II. Simon Patrik 1. c 

III.Barta Zsolt 4. a 

Szervező, lebonyolító: Szeli Zoltán 

 „TANULÓKNAK” elnevezésű az online képzést ebben a tanévben is több tanulónk, és 

a pedagógusok egy része is elvégezte.  

Lebonyolító: Szeli Zoltán 

 Május 30. Hajdúböszörmény Robotolimpián iskolánk csapata 3. helyezést ért el. A 

csapat tagjai. Bucsai László 6. b, Kiss László Dániel és Balázs László a 6. c 

osztályból 

Felkészítő: Orbán Róbert 

 Ebben a hónapban bemutató foglalkozásokat tartottak kollégáink az OFI pályázata 

keretében Kapus Istvánné főzés, Bodogán István kertészkedés témakörében 

Június: 

 Június 1. „Zöld szemüveg” tankerületi természet- és környezetvédelmi vetélkedő 

Szervezők: Bana Józsefné, Füzesi Gabriella, Simon Albert 

A tiszacsegei csapatok felkészítése: Virág Tünde 

A feladatok összeállítói, az állomások lebonyolítói: 

    Kiss László (növények) 

    Bana Józsefné (rovarok) 

    Kapus Istvánné (gólyák) 

    Kiss Liliána 8. b osztályos tanuló (tájékozódás) 

    Tóth Zoltán (halak) 

    Simon Albert (madárdal) 

    Tiszacsegei Polgárőr Egyesület (lövészet) 

    Virág Tünde (gyűrűs férgek) 

    Szolnoki Vízirendészeti Kapitányság (víziközlekedés) 

    Szegediné Baja Júlia (irodalom) 



    Banáné Nagy Zsuzsa (várépítés) 

    Hortobágyi Nemzeti Park (madárvédelem) 

    Hajdúböszörményi Zöld Kör (környezetvédelem) 

A lebonyolítást segítették:  Visztra Alexandra 8. b (tündér) 

    Hegedűs Sára 8. b (várkisasszony) 

    Szegedi Eszter 4. b (pókocska) 

    Kiss László Dániel 6. c (méhecske) 

Az ebédről Tóth Zoltán és Tiszacsegei Hagyományőrző Egyesület gondoskodott. 

A résztvevők a program zárásaként hajókiránduláson vettek részt, Csege motoros 

fedélzetén, amely pályázatból valósult meg. 

 Június 9. A K&H Bank által szervezett Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő 

országos döntője Budapesten.  

Hegedűs Sára, Kiss Liliána és Visztra Alexandra alkotta CSEGEI GÉNIUSZOK 

csapat Hajdú- Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét képviselte az országos 

megmérettetésen. A 7-8 osztályosok kategóriájában összesen 479 csapat indult az első 

fordulóban, a másodikba már csak a legjobb 25 csapat került, majd a nyolc regionális 

középdöntő első helyezettjei versenyeztek a döntőben. A csegei lányok derekasan 

küzdöttek a verseny döntőjében, ahol a dobogó 3. fokára állhattak. 

A zsűri tagjai voltak: 

A zsűri elnöke: Horváth Magyary Nóra a K&H csoport kommunikációs igazgatója 

  Árvai András a K&H lakossági hitelek marketing főosztály vezetője 

  Gönczy Gábor az RTL- Klub Fókusz szerkesztő-műsorvezetője 

  Pálfi Györgyné Nikoletti Klára az OFI pedagógiai munkatársa 

  Dr. Horváth Anna a Gazdasági Versenyhivatal munkatársa 

  Hajnissné Anda Éva a KLIK 2. tankerületének igazgatója 

A diákok nyereménye: Sony fejhallgató 

Az iskola nyereménye: 100000 (százezer) forint értékű könyvutalvány 

A csapat felkészülését segítette: Füzesi Gabriella 

A döntőre a csapatot utaztatta: Kiss László 

 A gyakorlókert nyári ügyeletének megszervezése 

Felelős: Bodogán István 



 

 Műanyag kupak, alumínium doboz gyűjtése: 

Bodogán István koordinálásával 

 Alsó tagozat összesen:  

784 db. alu. doboz 104753 db. műanyag kupak 

 Alumínium doboz:   Műanyag kupak 

I. 3. b    I.  4. a 

II. 2. a    II. 1. c 

III. 4. b    III. 4. b 

 

Felső tagozat összesen:  

7841 db. alu. doboz 61026 db. műanyag kupak 

 Alumínium doboz:   Műanyag kupak 

I. 8. b    I.  6. c 

II. 5. a    II. 5. a 

III. 7. a    III. 7. a 

 

Iskola összesen: 

  8625 db. alu. doboz 165779 db. műanyag kupak 

 Ebben a hónapban bemutató foglalkozásokat tartottak kollégáink az OFI pályázata 

keretében Kapus Istvánné szövés, Bodogán István fafaragás témakörében. 

 Június 10. Egészségnap, DÖK nap: 

Sportfoglalkozások: Vass Marianna 

Játékos órák 

Lövészet: Kiss László 

Gyalogos és kerékpáros ügyességi feladatok: Szeli Zoltán 

Néptánc, mazsorett bemutató: Kapus Istvánné 

JÁTÉKOS TUDOMÁNY: Füzesi Gabriella (NTP-MTI-14-0088 pályázat 

keretében valósult meg 160.000 Ft étékben) 

 Június 22. Hajókirándulás-Jutalomút 

Résztvevők: Kitűnő, jeles tanulók valamint kiemelkedő közösségi, sport és 

képzőművészeti teljesítményt elért diákok, kb 100 fő. (NTP-MTI-14-0088 pályázat 

keretében valósult meg 100.000 Ft étékben) 



 

 A papírgyűjtés eredménye:  

alsó tagozat:  

1. helyezett: 4. b osztály 

2. helyezett: 1. c osztály 

3. helyezett: 3. b osztály 

felső tagozat: 

1. helyezett: 7. b osztály 

2. helyezett: 6. c osztály 

3. helyezett: 6. b osztály 

 Nyertes pályázatok: 

NTP-MTI-14-0088 Tiszaparti Tálentumok 

 A pályázatért felelős személy Füzesi Gabriella 

 A pályázatban résztvevő pedagógusok: Kiss László, Simon Albert 

NTP-TM-14-0096 Csegei nyári fafaragó műhely 2015 (nyári fafaragó tábor) 

 A pályázatért felelős személy: Bodogán István 

 A pályázatban résztvevő pedagógus: Simon Albert 

NTP-MKÖ-14-0132 Tudok szőni, tudok fonni, tudok motollálni! 

 A pályázatért felelős személy: Kapus Istvánné 

NTP-SV-14-0049 Gyorsabban! Magasabbra! Erősebben! 

 A pályázatért felelős személy: Bana Józsefné 

 A pályázatban résztvevő pedagógus: Tóth Zoltán, Vass Marianna, Bódi Katalin 

„Életúton” közlekedés ismeretek pályázat 

 A pályázatért felelős személy: Szeli Zoltán 

Varázskert pályázat MÁD 

  vezetői tréning: Bodogán István, Simon Albert 

 gyermek tábor: Bodogán István, Simon Albert és 10 tanuló 

 Úszótanfolyam 

Lebonyolítók: Bana Józsefné, Tóth Zoltán 

 

Tiszacsege, 2015. június 18. 

         Füzesi Gabriella 

          mkv. 

 



Tiszacsegei 
Fekete István Általános Iskola 

KLIK 080004 

 

OM 031190 

E-mail: csegesuli@gmail.com 
Levélcím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95. 
Tel/Fax: 52/373-000 
Igazgató tel.: 52/588-055 Internet: http://csegesuli.hu 

 

A 2015/2016-os tanév előkészítése 

 

Az iskola tárgyi feltételeiről megállapítható, hogy a fenntartó és a működtető 

feladatellátásának köszönhetően folyamatosan javultak és javulnak. Még a végzőseink 

ballagására elkészült az iskola névtáblája, s elhelyezésre került a homlokzaton. A meglévő 

épületeinkben a nyár folyamán a tisztító meszelések befejeződtek és 3 terem parkettáját 

újralakkoztuk. Új arculatot kapott az „A” épület bejárata, illetve ide költözött át a gondnokság 

is mellyel megoldódott az épületek kapcsolószekrényének napközbeni nyitva tartása. 

Átalakítottuk az iskolavezetés és a titkárság irodáit, melyekbe új bútorokat is kaptunk. Egy 

központi tanári szobát is sikerült kialakítanunk, ill. külön étkezési célra egy kisebb helyiséget. 

Újra átköltözött a könyvtárunk, mellyel az volt a célunk, hogy az egész napos 

benntartózkodás keretében az olvasóvá nevelést, az önálló kutatómunkát hatékonyabban 

tudjuk megszervezni. Régi tervünk volt, hogy a BAMI kihelyezett tanszakainak külön 

épületrészt biztosítsunk. Ebben a két kisebb teremben a próbákat zökkenőmentesen lehet a 

továbbiakban tervezni és megvalósítani, állandó helyet kapnak a hangszerek, iskolánk zenei 

szakkörei is. A rendszergazda számára is sikerült egy irodahelyiséget biztosítani. Felfestésre 

vár a sportudvaron a kézilabdapálya, mely évek óta tolódott. A Testnevelési Egyetemmel 

kötött megállapodásunk alapján a kézilabdajáték hatékony oktatását vállaltuk, ehhez 

szükséges a játéktér felfestése. A tornateremben a nagyon megrongálódott radiátor 

védőlemezeket is sikerült részben kicserélni. A jövőre vonatkozóan egy hatékonyabb 

megoldást kellene találni erre a mindig visszatérő problémára. A régi szakiskola épületéhez 

vezető járdaszakasz teljesen megújult. Pótlásra került a játszótér bukóterében a homok, ill. az 

ugrógödörben is homokcsere történt. Felújításra kerültek: mellékhelyiségek ajtózárai, a kitört 

és repedt ablaküvegek cseréje is megtörtént. A nyári diákmunka alkalmat adott arra, hogy a 

Fő utca felőli hosszú kerítésszakaszt sok-sok év után átfestésre kerüljön. 

Sajnos a nyár folyamán villám csapott az iskola tetején elhelyezett átjátszóba. A megállapított 

kárunk 607 000 Ft, melyet a működtető rendelkezésünkre bocsátott a meghibásodott eszközök 

cseréjére. Rúterek, telefon, számítógép és alkatrészeik, nyomtató, vízmelegítők hibásodtak 

meg, melyeket azóta sikerült pótolni és üzembe helyezni. 



 

Pályázatokból bővíthettük eszközeinket: 

 

Pályázat megnevezése beszerzés 

NTP-SV-14-0049 kislabdák, mérőszalagok, stopperórák 

NTP-TM-14-0096 faanyag, szerszámok 

NTP-MKÖ-14-0132 anyagok, eszközök 

NTP-MTI-14-0088 kísérleti eszközök 

IPR teremberendezések tanulóbarát osztálytermek 
kialakításához, szekrények, polcok, 
kézműves foglalkozásokhoz tároló 
szekrények, fejlesztőjátékok, tanszerek és 
taneszközök, ruházat tanulók számára. 

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 

„KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN” kiemelt 

projekt keretében 

20 m konyhai textília, gyöngyök, zsinórok, 
vetőmagvak, táblagép, (még nem zárult le az 
eszközök kiszállítása) 

A tudás kertje Fényképezőgép, hangosító berendezés, 
laptop, projektor, tanulói eszközök 

Könyvforgató pályázat 438 db könyv 

K&H Bank vetélkedő ~100 000 Ft értékű könyvutalvány 

TÁMOP-3.1.4-C folyamatban (12 millió Ft) 

 

Személyi feltételek: 

A pedagóguslétszám az intézményben nem teljes, az engedélyezett álláshelyek mindegyike 

még nincs betöltve. 

Matematikatanár álláspályázatra várjuk a jelentkezőt, 1 tanítói álláshely betöltetlen. 

Jelenleg 1 főt kell helyettesíteni gyermekgondozási szabadság, fizetés nélküli szabadság 

jogcímen. 

A pedagógus és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak engedélyezett álláshelye 43. A 

pedagógiai munkát 1 iskolatitkár, 1 pedagógiai asszisztens és 1 rendszergazda segíti. 

A működtető Tiszacsege Város Önkormányzat által biztosított létszámot sikerült 

optimalizálni, az ott dolgozókat hosszabb időn át foglalkoztatni, a takarítók, az udvari kisegítő 

és irodai kisegítő alkalmazottak megbízható, lelkiismeretes munkát végeznek. 

Tiszacsege Város Önkormányzata a működtetői feladatokon túl, olyan támogatásban is 

részesítette intézményünket, tanulóinkat és az ott tanító pedagógusokat, melyek nem 



kötelezőek egy működtető számára. Ezúton mondok köszönetet Polgármester Úrnak és a 

képviselő – testület valamennyi tagjának a támogatásért, melyek a 

• a már három éve bevezetett úszásoktatáshoz a vízfelület térítésmentes biztosítása 

tanulóink számára 

• a játszótéri játékok 

• az új ebédlői székek 

• az iskolai versenyek jutalmazására felajánlott eszközök, hajózás 

• a tankerület kiváló tanulója és pedagógusa díj átadójára tárgyjutalmak biztosítása 

• az iskolai versenyek, vetélkedők, túrák alkalmával a terület és az infrastruktúra 

biztosítása a Tisza mellett 

• igény estén a művelődési ház nagytermének használatba vétele 

• a pedagógusok tanév végi kirándulásához a buszköltség finanszírozása. 

A fenti kézzelfogható anyagok és eszközök mellett örülünk az érdeklődésnek, mely 

iskolánkat, tanulóinkat, az intézményben folyó szakmai munkát övezi, köszönjük a részvételt 

iskolai programjainkon. Kívánom, hogy az intézmény korszerűsítésére vonatkozó 

kezdeményezések, pályázatok elbírálása sikeres legyen, hogy a településen felnövekvő 

tanulók egy felújított iskolában tanulhassanak, hogy a település egyik fontos épülete 

megszépülhessen. 

A továbbiakban is munkálkodjunk együtt gyermekeink és településünk fejlődéséért, sikereiért. 

 

Tiszacsege, 2015. szeptember 21. 

 

         Bana Józsefné 

         intézményvezető 







Beszámoló az IPR munkaközösség 

2014/2015. évi munkájáról 

 

 

A munkaközösség elsődleges célja az óvodában nevelt halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása magas színvonalú szakmai 
együttműködés keretében.  

• A gyermekek eltérő szociokulturális hátteréből adódó hátrányok csökkentése, 
esélyegyenlőség biztosítása. 

• egyéni képességek differenciált fejlesztése, korai tehetséggondozás. 
• Széleskörű kompetenciafejlesztés: 

o motoros, 
o szocioemocionális, 
o kognitív területeken. 

későbbi tanulási zavar megelőzése; korai jeleinek felismerése és korrekciója. 

HHH gyermekek száma: 

Ennek érdekében a következő kitűzött feladatokat valósítottuk meg: 

1.1.  IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, 
tevékenységek támogatásához járult hozzá két képzés: 

 
• Az IPR módszertani adaptációt elősegítő mentálhigiénés, előítélet-

kezelő tréning. 
• Óvodai IPR-t megvalósító intézmények közötti horizontális tanulásra 

alkalmas tevékenységek lebonyolítása és más intézményekbe való 
részvétel. 
„Jó gyakorlatok” (2 db) vásárlása 
 
Ráfordított költség: 572 220 Ft 
 

1.2.  Szociális hátrányok enyhítése céljából:  
 

• A programban résztvevő gyermekek számára az óvodai programokhoz 
kapcsolódóan játék beszerzés valósult meg. 



• Kulturális rendezvény szervezésére került sor az Alma zenekar 
közreműködésével. 
 
Ráfordított költség: 815 220 Ft 
 

1.3. Együttműködések, partneri kapcsolatok erősítése terén, elsősorban a 
programban résztvevő gyermekek szüleivel törekszünk széleskörű, 
tartalmas együttlétre. 
• Ezen együttműködés egyik eleme volt az őszi projekt nap, melynek 

délelőtti szakasza a gyermekek kortársi közegben megvalósuló 
tevékenykedését biztosította. A délutáni időszak a szülők, gondviselők 
bevonásával pedig, közös élmény átélését tette lehetővé. 

• A Madárkórház bemutatója. 
• A hüllő kiállítás szintén az intézményhez kötődő közös tapasztalatokat 

gazdagította gyermek és szülő számára egyaránt. 
• A gyermek heti rendezvények és a „Honfoglalás” projektünkhöz kötődő 

hagyományápoló csoport interaktív programja remek lehetőséget 
nyújtottak a szülők és gyermekek együttes élményszerzésére, a szülői 
ház és az óvoda partneri viszonyának szélesítésére. 
 
Ráfordított költség: 54 060 Ft + hüllő, + hagyományápoló csoport 
 

1.4. Eszközök beszerzése 
• A gyermekek által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítő 

fejlesztő eszközök beszerzése. Nagymozgást és együttműködést fejlesztő 
kül,-és beltéren használható kombinálható eszköz (ROTIKOM), 
valamint homokozó játékok vásárlására került sor. 
 
Ráfordított költség: 639 600 Ft 
 

• Az óvodai programok megvalósításával kapcsolatos feladatok 
ellátásához szükséges alapanyagok beszerzése is realizálódott. 
 
Ráfordított költség: 299 400 Ft 
 
 
 



2.1.  Beóvodázás támogatása, rendszeres óvodába járás segítése. 

• Az integrált óvodai nevelés feltételeinek megfelelve és a szülők jogos 
igényeit figyelembe véve került sor a csoportok kialakítására. 

• Folyamatos kapcsolatot ápoltunk a gyermekjóléti szolgálattal és a 
védőnői hálózattal. 

• Tájékoztattuk a szülőket az igénybe vehető szociális támogatásokról. 
 

2.2. Az intézmény mérési- értékelési- és differenciált fejlesztési rendszerének a 
működtetése keretében valósult meg 
 

•  az Egyéni fejlődési napló vezetése. 
•  az Egyéni fejlesztés és dokumentálása. 
•  a DIFER mérések. 
• a szülők tájékoztatása az eredményekről félévente, illetve szükség 

esetén. 
 

2.3. Az óvoda-iskola átmenet segítése során lehetőséget biztosítottunk 
 

• nyílt nap keretében a tanítóknak arra, hogy az óvodai csoporton belül 
ismerkedhessenek leendő tanítványaikkal.  

• átadó megbeszélés formájában a gyermekek jelenlegi képességszintjére 
vonatkozóan kaptak tájékoztatást az iskola képviselői. 

• a „Csibe tábor” a két intézmény pedagógusainak együttműködésén alapulva 
segítette a gyermekeket hozzá az új környezettel való ismerkedéshez.  
 

Az után követés rendszerének működtetése átdolgozást igényel. 

 
 
 
Tiszacsege, 2015.08.31. 
 

 Megyesiné Kovács Eszter 
  munkaközösség vezető 



A Mentálhigiénés Munkaközösség 2014/2015-ös nevelési évben végzett 
tevékenységei 

 

Munkaközösségünk a pedagógus életpályamodell részét képező minősítési folyamat 
kihívásaira keresett választ az elmúlt nevelési évben. 

Belső továbbképzés keretében segítettük a nevelőtestület felkészülését az előttünk álló 
megmérettetésre, mely a következő tematika szerint zajlott: 

      -A pedagógus minősítési rendszer felépítésének bemutatása 

Előadó: Bárdos Tiborné intézményvezető, szaktanácsadó 
 
-A differenciálás módszerei és lehetőségei 
Előadó: Megyesiné Kovács Eszter Zsófia munkaközösségi tag, fejlesztőpedagógus, 
szaktanácsadó 
 
-A tudatos tervezés lépései, felkészülési technikák 
Előadó: Tóthné Molnár Edit munkaközösségi tag, jó gyakorlat gazda 
 
- Élmény alapú tanulás. /CD-felvétel megtekintése, elemzése./ 
Előadó: Kovács Anna munkaközösség-vezető, mentálhigiénés szakember, 
szaktanácsadó 
 
 

Az elméleti előadásokat és a tevékenységről készült CD megtekintését szakmai eszmecsere, 
ötletbörze követte, melynek során a kollégák megosztották egymással tapasztalataikat. 

Az egymástól való tanulás másik kiváló lehetősége a hospitálás. A látogatások során 
kiemelten figyeltük az agresszió megelőzésének és kezelésének különböző formáit. 
Tapasztalataink alapján azt a következtetést vontuk le, hogy csökken a csoportokban a 
konfliktusok száma és mélysége. Ez a kollégák probléma-megoldási stratégiáinak 
bővülésével, a tudatosság fokozódásával magyarázható. 

Munkaközösségünk tagjai aktívan részt vállaltak az intézményi és városi rendezvények 
szervezésében és lebonyolításában is, szorosan együttműködve a többi munkaközösséggel. 

 

Tiszacsege, 2015-09-06.                                                                              Kovács Anna 

                                                                                                                 munkaközösség-vezető 



Beszámoló 

Zöld napok 2014-2015-ös nevelési évben 

Ebben a nevelési évben is megünnepeltük az óvodásainkkal, szüleikkel a Zöld jeles napokat. 

Mindezekkel a célunk a gyermekek környezetvédelem és környezettudatos magatartásának 
kialakítása, a természetes élővilág értékeinek felfedezése, megismerésére, megóvására 
nevelés. 

Ökológiai szemléletmód alakítása, mely lehetővé teszi, hogy a környezetünkben jól 
tájékozódó, azt védő, felelősen cselekvő gyermekeket neveljünk.  

Az állatok világnapját a gyermekek a szüleikkel együtt ünnepelhették az óvoda színpadán, 
ahová a Hortobágyi Madárkórház munkatársai jöttek a sérült madarukkal. Az élményekkel 
teli madárröptetés legalább annyira tetszett az anyukáknak, apukáknak, mint a gyermekeknek. 

A Komposztálás ünnepét októberben a pillangó csoport részesítette előnybe. Szelektív 
hulladékgyűjtéssel minden óvodás és szülei bekapcsolódott az ünneplésbe. A Humusz 
Szövetség meghirdetett pályázatába részt vettünk, melyen az első négy helyezettbe kerültünk 
legötletesebb játékainkkal, programjainkkal. 

Március 22-én a Víz világnapját forgószínpadszerűen az óvodai csoportszobákban 7 
helyszínen ünnepeltük meg. A különleges napon érdekes kísérleteket, játékokat ismerhettek 
meg a gyermekek. 

A szülők számára a folyosón kihelyezett pillanatképek adtak tájékoztatást a játékos napról. 

  A Föld napját egynyári virágok ültetésével tettük emlékezetessé ,melyeket reggel a 
gyermekek a szüleikkel hoztak .A délelőtt folyamán ültette minden csoport virágládába, amit 
folyamatosan gondoz,öntöz. 

A folyamatos esőzés miatt a Madarak-fák napját többször el kellett halasztanunk a külső 
helyszín megközelíthetetlensége miatt. Végül az óvoda udvarán találkozhattak a mátyás 
szajkó és a fácán különös életével. 

A gyermekek várják a Zöld napok megünneplését és szívesen részt vesznek ezeken. 

Köszönöm minden kollégámnak az aktív részvételét, és jó egészséget kívánok a következő 
nevelési évre. 

 ………………………………………………………….. 

                                                                                                                Tóthné Molnár Edit 

l                                                                                                            környezetvédelmi felelős 
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A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

• A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 

• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

• Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

• Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai 

nevelés 

• Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára  

• A Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó 

önkormányzati rendeletei  

• A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde szabályozódokumentumai 
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Bevezető gondolatok 
 

„Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: 

a gyökerek és a szárnyak.”   (Lactantius) 

                                                                       

Az elmúlt évben elért eredmények – mind a nevelés, mind a tanügyigazgatás, mind a 

partneri kapcsolatok alakulásában – bebizonyították számunkra,  hogy az intézmény 

valamennyi dolgozója elkötelezett a minőség iránt, ennek érdekében folyamatosan 

figyelemmel kísérjük partnereink igényeit, és igyekszünk eleget tenni reális elvárásaiknak.  

A vezetés célja, hogy intézményünk szakmai célkitűzéseinek megvalósulása egyben 

partnereink elégedettségét szolgálja. Ennek érdekében figyelemmel kísérjük a folyamatosan 

változó jogszabályi hátteret, az egyre magasabb szintű elvárásokat a pedagógiai munkában, a 

szociális környezetet és partnereink reális elvárásait, az alkalmazottak szakmai fejlődésének, 

illetve az intézményi innovációnak a lehetőségeit. 

Minőségcéljaink elérését a tudatos és tervszerű szakmai munka, valamint a folyamatos 

megújulásra, együttműködésre kész, magas szintű szakmai tudással rendelkező testület és a 

pedagógiai munkát segítők gyermeknevelés iráni őszinte elkötelezettsége szavatolja. 

Törekszünk arra, hogy évről-évre ez jellemezze az intézményi munkát. 

Ebben az évben is mindent meg kívánunk tenni azért, hogy gyermekeink mindenek felett álló 

érdekeinek tiszteletben tartásával biztosítani tudjuk számukra a megfelelően jó intézményi 

körülményeket és légkört, valamint a befogadó környezet kialakításával támogassuk, 

segítsük személyiségük fejlődését.. 

A 2015-2016. nevelési évben a hangsúlyt az átfogó intézményi önértékelés kidolgozására 

kívánjuk helyezni. Célunk az, hogy minden partnerünk reális elvárásainak – intézményi 

értékeinket és hagyományainkat szem előtt tartva - megfeleljünk.   

Minőségre törekvésünk alapjának a partnereink őszinte, reális visszajelzését, az építő 

együttgondolkodást, innovatív, fejlődésünket támogató kölcsönös együttműködést tekintjük. 

 

 

Bárdos Tiborné 
intézményvezető 
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Feladatellátási hely adatai: 
Feladatellátási hely neve, címe Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 

4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. 

Telefon 52/373-069 

E-mail bobitaovoda@tiszacsege.hu 

Intézményvezető neve Bárdos Tiborné 

Elérhetősége 0630-468-52-18 

Óvodatitkár neve Széles Erzsébet 

Elérhetősége 0630-667-53-51 

Óvodai csoportok száma, adatai 

Kiscsoport - 

Középső csoport - 

Nagycsoport - 

Vegyes csoport 7 

Engedélyezett csoportok száma 7 

Óvodapedagógus létszám 14 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők 

Dajka 7 

Pedagógiai asszisztens 2 

Óvodatitkár 1 

Technikai dolgozók 

Mosónő 1 

Bölcsőde adatai 

Feladatellátási hely neve, címe Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde  
Napsugár Bölcsőde 
4066 Tiszacsege Óvoda u. 3/A 

Telefon 52-373-070 

e-mail napsugarbolcsi@citromail.hu 

Intézményegység vezető Kormos Józsefné 

Elérhetősége 0630-657-13-87 

Bölcsődei csoportok száma 3 

Férőhely 36 

Kisgyermek nevelők száma 6 
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Takarító 1 

Gyermekadatok 
adat Alapító okirat szerint ellátott feladat 

óvodai 
nevelés
ben 
résztve
vő 
összes 
fő 

ebből a többi 
gyermekkel 
együtt 
nevelhető 
sajátos 
nevelési 
igényű 
gyermekek 
óvodai 
nevelése 
fő 

ebből 
nemzetis
éghez 
tartozók 
óvodai 
nevelése 
fő 

Alapító 
okirat 
szerinti 
maximális
an 
felvehető 
gyermeklét
szám 

Férőhely 
kihasználts
ág % 

napi 
nyitva 
tartás 
tól-ig 

napi 
nyitva 
tartási 
óra 

Óvodai 
csoporto
k száma 

2015.09.01.  
140 1 - 175 80% 7.00-

17.00 10 7 

 
Az elmúlt évhez képest javult kihasználtságunk, a jövőre nézve a születések számát 
figyelembe véve gyermeklétszám csökkenés nem várható. 
Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 100 fő (71%) 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 79 fő (56%) 
100%-os étkezési térítési kedvezményben részesülő gyermekek száma: nincs adat 
 
Humánerőforrás 
Óvodapedagógusok száma: 14 fő, ebből 2 fő tartósan távol, helyettesítésüket átszervezéssel 
oldjuk meg. 
 
Végzettségek, szakképzettségek: 

Ssz. Név Végzettség, 
szakképzettség Besorolás Megbízatás 

1. Bárdos Tiborné vezetői szakvizsga Mesterpedagógus Intézmény 
vezető 
önértékelési 
csoport 

2. Gyenes Julianna főiskaola 
 

Pedagógus I. - 

3. Jónásné Farkas 
Beatrix 

főiskola, 
művelődésszervez
ő 

Pedagógus I. - 

4. Kovács Anna mentálhigiénés 
szakvizsga 

Mesterpedagógus Munkaközösség 
vezető 

5. Kóti Éva főiskola, szoc.ped 
másoddiploma 

Pedagógus I. Gyermekvédelmi 
felelős 

6. Kun Jánosné felsőfokú Pedagógus I. Munkaközösség 
vezető 
önértékelési 
csoport 

7. Lackáné Tóth Judit Beszédfejlesztő 
szakvizsga 

Pedagógus II. Önértékelési 
csoport 

8. Megyesiné Kovács 
Eszter Zsófia 

Fejlesztő 
pedagógus 

Mesterpedagógus Munkaközösség 
vezető 

5 
 



szakvizsga 
9. Nagy Jánosné Fejlesztő 

pedagógus 
szakvizsga 

Pedagógus II. Tűzvédelmi 
felelős 

10. Nagyné Kiss Éva 
/tartósan távol/ 

Főiskola, 
gyógytestnevelő 

Pedagógus I. - 

11. Oláh Zoltánné Beszédfejlesztő 
szakvizsga 

Pedagógus I. - 

12. Szabó Istvánné főískola 
szociálpedagógus 

Pedagógus I. - 

12. Szilágyi Judit főiskola 
 

Pedagógus I. - 

13. Tóthné Molnár Edit főiskola Pedagógus I. környezetvédelmi 
felelős 

 
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők 
Ssz. Név Munkakör Végzettség/szakképzettség 

1. Bana Józsefné dajka szakmunkás/dajka 

 Borsos Kitti pedagógiai asszisztens érettségi/ped. assz. 

 Dányi Ferencné dajka szakmunkás/dajka 

 Gyenes Józsefné dajka szakmunkás/dajka 

 Kun Annamária pedagógiai asszisztens érettségi/ped. assz. 

 Kunné Gyenes Anna dajka érettségi/dajka 

 Lévainé Kövér Mária dajka érettségi/dajka, ped.assz. 

 Széles Erzsébet óvodatitkár érettségi/ped. assz. 

 Turiné Baja Ágnes dajka érettségi/dajka 

 Visztra Józsefné dajka szakmunkás/dajka 

 
 
 

Kiemelt céljaink és feladataink 
 

Elsődleges cél: 
• Átfogó intézményi önértékelés bevezetése.  
• Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása. 
• A gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítése, az emberi jogok és a 

gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek 
egyenlő eséllyel részesülhessen egyéni sajátosságainak, igényeinek megfelelő 
nevelésben a befogadó környezet megteremtése által. 
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A célok elérését támogató kiemelt feladataink: 
 
Felkészülés az átfogó intézményi önértékelés bevezetésére. 
Az önértékelés célja: 
Az önértékelés fókuszában az intézmény pedagógiai munkájának minőségére leginkább hatást 
gyakorló pedagógus, vezető kompetenciák és intézményi jellemzők állnak, az intézmény saját 
céljaival és a hozzájuk kapcsolódó elvárásaival együtt. 
Az önértékelés folyamata: 

1. Előkészítés: 
Az önértékelési csoport létrehozása. Fontos, hogy a csoport tagjai felkészült, tapasztalt 
pedagógusok legyenek, valamint elkötelezettek a minőségfejlesztés iránt. 
Intézményünkben szeptember folyamán megalakult az önértékelési csoport. Tagjai: 
Bárdos Tiborné 
Kun Jánosné 
Lackáné Tóth Judit. 
Elsődleges feladatuk az intézményt szabályzó dokumentumok koherenciájának a 
feltérképezése. 

2. A nevelőtestület tájékoztatása az önértékelés részleteiről. 
Az intézményvezető a felkészítő képzésen 2015.09.14-2015.10.26. között vesz részt, 
de a kézikönyv tanulmányozásával az intézményi önértékelés kidolgozása 
megkezdődött.  
2.1. A munka megkezdése előtt átfogó tájékoztatás a nevelőtestület részére. 
2.2. Pedagógus önértékelésének megelőzően az érintett pedagógus számára 

tájékoztatást kell adni az ütemezésről, az értékelésben részt vevő személyekről, az 
értékelés módszertanáról, eszközeiről. 

2.3. A partnerek tájékoztatására évente kerül sor. 
3. Az intézményi elvárás rendszer meghatározása. 
A csoport feladata az intézményi elvárások kialakításának forgatókönyvét kidolgozni. 
 
4. Tervezés 

4.1. Az intézmény 5 éves önértékelési ciklusának a kidolgozása. A program 
elkészítésekor figyelembe kell venni a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
intézményi önértékelésre vonatkozó előírásait. 
 

5. Megvalósítás 
5.1. Pedagógus önértékelésének a kidolgozása. A pedagógus önértékelése a külső 

tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, az értékelési szempontok és 
területek megegyeznek.  Az értékelés alapját a pedagóguskompetenciákhoz 
kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező 
indikátorok alkotják. 
Módszerek és eszközök: 

• Dokumentumelemzés 
• Foglalkozáslátogatás 
• Interjúk (vezető, pedagógus) 
• Kérdőíves felmérés (önértékelő kérdőív, szülői kérdőív, nevelőtestületi 

kérdőív) 
5.2. A vezető önértékelésének a kidolgozása.  

Célja a vezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése általános pedagógiai 
és vezetéselméleti szempontok, valamint a saját céljaihoz képest elért eredmények 
alapján. 
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Módszerek és eszközök: 
• Dokumentumelemzés 
• Kérdőíves felmérés (önértékelő kérdőív, nevelőtestületi kérdőív, szülői 

elégedettségmérő kérdőív) 
• Interjúk (vezetői önértékelő, munkáltatóval készített interjú) 

 
5.3. Az intézmény önértékelésének a kidolgozása 

Célja, hogy segítséget adjon az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának 
fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy az óvoda hogyan valósítja meg saját 
pedagógiai programját. 
Módszerek, eszközök: 

• Dokumentumelemzés (szabályzó dokumentumok) 
• Interjú (vezetői, pedagógus, szülők) 

Az intézményi önértékelés kidolgozása törvényi kötelezettségünk. Sikeres megvalósításában 
minden pedagógus kollégának érdekeltsége és felelőssége van, hiszen a tanfelügyeleti 
rendszer és pedagógusminősítések szorosan kapcsolódnak hozzá. 
Felelős: Intézményi önértékelési csoport. 
Határidő: 2015.12.31. 
 
Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre 
A 2015-2016. nevelési év őszi időszakában 1 főnek, míg a tavaszi időszakban 3 főnek történik 
meg a tanfelügyeleti szakmai ellenőrzése. 

• Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti 
ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, a 
már működött ellenőrzési-értékelési intézményi gyakorlat újraindítása.  

• A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és 
foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során 
úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai 
kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről 
alkotott kép az egyes pedagógusok, és a vezetés összteljesítményét mutatja.  
Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, 
milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai 
tartalmak: 

- Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, 
- Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való 

megfelelés, 
- Életfa pedagógiai programunk cél- és feladatrendszerének való 

megfelelés. 
Tanfelügyeleti ellenőrzésre az OH által kijelölt kollégák: 

- Nagy Jánosné 
- Bárdos Tiborné 
- Kovács Anna 
- Megyesiné Kovács Eszter Zsófia 

Felkészülésükhöz sok sikert és támogató segítséget kívánunk. 
Felelős: Bárdos Tiborné, az ellenőrzésben érintett kollégák. 
Határidő: folyamatos 
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Felkészülés a pedagógusminősítési eljárásra. 
A 2016. évi kötelező minősítési eljárásba Nagy Jánosné óvodapedagógust jelölte ki az OH.  
Az elmúlt évben a mentálhigiénés munkaközösség szervezésében foglalkoztunk a pedagógus 
kompetenciákkal, azon belül az indikátorokkal, valamint tapasztalatot szereztünk e minősítési 
eljárás folyamatáról, ami az intézményvezető és a  kolléga felkészülését nagyban segíti. 

 
Felelős: Bárdos Tiborné intézményvezető 
Határidő: 2015.06.30. 
 
Intézményi klíma javítása: 
 
Az elmúlt évi elégedettségmérések a dolgozók körében rávilágítottak a kevésbé jól működő 
területekre. 
Fő fejlesztendő terület az információ áramlás hatékonyabbá tétele. Javítandó nem csak a 
felülről jövő információáramoltatás, hanem fontos tényező a dolgozóktól fölfelé eljuttatott 
információk formálissá tétele. 
Az intézmény belső kommunikációs rendszerének tervezése: 

- közös online felület létrehozása 
• pedagógus közösség 
• csoportpedagógusok és szülők  

- 2 hetente pedagógiai-szakmai koordinációs nevelőtestületi megbeszélés az aktuális 
feladatokról, az elvégzett munka értékelése 

- havonta 1 alkalommal a nevelőmunkát közvetlenül segítők számára koordinációs 
megbeszélés 

- havonta egy alkalommal a kisgyermek nevelők számára koordinációs megbeszélés 
- nevelési év végén óvodapedagógusi beszámoló a csoportban végzett munkáról. 

 
Felelős: Bárdos Tiborné 
Határidő: folyamatos 

 
Hatékonyabb részvétel a város kulturális életében 
Feladatok: 

- szorosabb és hatékonyabb együttműködés kiépítése az önkormányzattal és a 
közművelődési intézményekkel 

- Az éves városi rendezvény terv egyeztetése, azon programok kiválasztása, melyen 
való részvétel megfelel az óvodás gyermekcsoport képességének, érdeklődésének, 
életkori sajátosságainak. 
Várható programok: 

• Szüret 
• Idősek Napja 
• Adventi gyertyagyújtás 
• Karácsonyváró 
• Magyar kultúra napja 
• Március 15-i ünnepség 
• Húsvétváró 

Felelős: Bárdos Tiborné, Hagyományőrző munkaközösség 
Határidő: Folyamatos 
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Együttműködés a családokkal, a család elsődleges szerepének hangsúlyozása: A gyermekek 
egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik minél széleskörű 
bevonásával. 
A szülői igényeknek megfelelő nyitott programok, rendezvények az óvoda szabályzó 
dokumentumainak, napi- és heti rendjének figyelembe vételével. 
 
 A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás terve 

A 
kapcsolattartás 
formája 

A program témája keletkezett dokumentum 
megnevezése, 

szeptember SZMK 
értekezlet 

Munkaterv véleményeztetése SZMK véleménye az éves 
munkatervről 

szeptember, 
január, május 

szülői 
értekezletek 

Aktualitások, programok, 
gyermekneveléssel kapcsolatos 
kérdések 

jelenléti ív 

március, április nyílt napok betekintés az óvodai élet 
mindennapjaiba 

jelenléti ív 

november, 
május 

fogadóórák Tájékoztatás a gyermekek 
egyéni fejlődéséről 

Egyéni fejlődési naplók 
aláírása 

 
 

Felelős: óvodapedagógusok 
Határidő: 2015. 08. 31.  

 
A Zöld óvoda kritérium rendszerének újraértelmezése 
Törekvés arra, hogy a Zöld óvoda feltétel rendszerének minden csoport megfeleljen. 

 
 Felelős: Bárdos Tiborné, Tóthné Molnár Edit 
 Határidő: 2015.08.31. 
 
 
Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés 
országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”: 
 

• Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés. 

• Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet az óvodai nevelés egészében jelen van. 

•  Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet. 

• Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe. 

• Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés. 

• Érzelmi, értelmi és közösségi nevelés kiegészül az erkölcsi neveléssel. 

• A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős 

részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség 

fejlődését támogatja. Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények 
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beépülhetnek, a lebonyolítás menete nyílt, változó idejű, minden gyermeknek 

biztosítja személyiségének kibontakozását, képességének fejlődését. 

• Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén lép be a lassú átmenetnek abba az 

állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. 

• Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára. 

• Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. 

Egészségnevelési program kivitelezése. 

• Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a 

környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására („Zöld” programok). 

• Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és 

képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. 

Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok 

alkalmazására. 

Kiemelt pedagógiai feladatunk: 

A mesélés újraértelmezése, szerepe a mindennapi nevelőmunkában 
Az óvodáskorú gyermekek világában az érzelmek vezérlik gondolataikat, és a sajátos 
világukhoz tartozó élmények, tapasztalatok alapján tájékozódnak. Az óvodáskort az 
egocentrizmus, az én-központúság, gyermekközpontúság jellemzi. A gyermek számára csak 
az a lényeges és fontos a világból, amiről tudomása van, vagy ami érzelmileg magával ragadja  
(Kádár, 2012, 19-42). A gyermek igénye a varázslatra többé-kevésbé animisztikus 
gondolkodásából ered. Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan a kapcsolata az élettelen világgal, mint 
az élő, emberi világgal. A gyermeknek sokszor nincs is szüksége racionális érvekre, 
magyarázatokra, mert ezek érthetetlenek számára. A mese világszemlélete sokkal inkább 
vigaszt nyújt számára. A racionalitás hatására az „igazi tudás“ kárba vész, a gyermek mélyre 
temeti magában (Bettelheim, 2011, 48-55). Bruno Bettelheim szavaival élve a mesék 
megtanítják a gyermeket arra, hogy felismerjék az élet magasabb rendű értékeit. (Bettelheim, 
2011, 27). A mesehallgatás alkalmával nemcsak a gyermek fantáziája és a szókincse 
gazdagodik, de ha beleéli magát a hősök szerepébe, tudattalan feszültségeit is feloldhatja. 
(Fischer, 2009). 
Pedagógiai programunk szellemiségében újra át kell gondolnunk a mesélés helyét a 
játéktevékenységen belül. 
Felelős: hagyományőrző munkaközösség 
Határidő: május 31. 
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CSOPORTBEOSZTÁSOK 
 
 

Ssz. Csoport neve Létszám 
2014.09.01. 

Óvodapedagógusok Dajka 

1 Méhecske csoport 19 

Kun Jánosné  
Lévainé Kövér Mária 
ped.assz. feladatokkal 
megbízva 

kisegítő 

2 Katica csoport 21 

Megyesiné Kovács 
Eszter 
Jónásné Farkas 
Beatrix 

Bana Józsefné 

3 Süni csoport 17+3 Lackáné Tóth Judit  
Szabó Istvánné  

Túriné Baja 
Ágnes 

4 Margaréta csoport 20 

Kovács Anna  
Dózsa Alexandra 
helyettes ped.assz. 
 

Visztra Józsefné 

5 Napraforgó csoport 22 Nagy Jánosné 
Oláh Zoltánné Dányi Ferencné 

6 Maci csoport 20 
Kóti Éva 
Kun Annamária ped. 
assz. 

Gyenes Józsefné 

7 Pillangő csoport 20 Tóthné Molnár Edit 
Gyenes Julianna  

Kunné Gyenes 
Anna 

Összesen: 139+3   
 

 
 

A NEVELÉSI ÉV RENDJE 
 

Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2015. szeptember 1. (kedd), utolsó napja 

2015. augusztus 31. (szerda). 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 

munkanapként használhatunk fel, amelyből egy nevelés nélküli munkanap időpontjáról és 

programjáról - az intézményvezető véleményének kikérésével - az óvodapedagógusok 

jogosultak dönteni. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 

nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai 

asszisztens, dajka, óvodatitkár, mosónő) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében 

kötelező. 
12 

 



 
 
Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk – intézményi szint 
 

Ssz. Felhasználás tárgya 
 

Tervezett 
időpont 

Felelős 

 

Összalkalmazotti értekezlet 
 

2015.09.22.  
 

Bárdos Tiborné 
 

 

Nevelőtestületi értekezlet 
 

 

 
Január 

………….. 
 
 

Intézményi 
önértékelési csoport 
 

 

Nevelőtestületi értekezlet  
Április 

Intézményi 
önértékelési csoport 
 

 

Összalaklmazotti értekezlet  
Június 

………….. 
 
 

Bárdos Tiborné  
intézményvezető 
 
 
 

 

      Nevelési évzáró – nyitó értekezlet 
A 2016/2017. nevelési év munkaterv 
javaslatának megvitatása 

 
…………… 
…………. 

MK vezető 

 
A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodunk a gyermekek 
felügyeletéről. 
 
Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontjai 

Az iskolai őszi- és tavaszi szünetben az óvoda teljes létszámmal, míg a téli szünet idején 
szülői igényeknek megfelelően, valamint a fenntartó beleegyezésével összevont csoportokkal 
működik, vagy zárva tart. 
 
Iskolai szünetek időpontjai: 

• Az őszi szünet 2015. október 26-től 2014. október 30-ig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap 2015. október 22., a szünet utáni első tanítási nap 2015. november 

2. 
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• A téli szünet 2015. december 21-től 2016. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2015. december 18., a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. 

(hétfő). 

• A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap 2016.március 23, a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 30. 

• Takarítási szünet tervezett időpontja: 

2016. augusztus 01-től 2016 augusztus 26-ig. 
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AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉT ÉS EREDMÉNYESSÉGÉT TÁMOGATÓ 
ÉRTEKEZLETEK, SZAKMAI FÓRUMOK, FELADATOK 

 
Intézményvezetői éves feladatok 
 
Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyamatos biztosítása, a 
pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása.  
 

Ssz. Téma 
 

Időpont Megjegyzés 

1.  A nevelési év indításával kapcsolatos 
feladatok óvoda és bölcsőde tekintetében: 

• Összalkalmazotti tanácskozás 
előkészítése 

• Humán erőforrás 
• Tárgyi-dologi feltételek 
• Működési feladatok 

szeptember 
22. 

 

2.  • Munkatervi tartalmak pontosítása, 
véglegesítése 

• Egyéb aktuális feladatok megvitatása 
a tagintézmény vezetővel 

szeptember 
30. 

 

3.  Intézményi elvárások megfogalmazása: 
intézményvezetőre és intézményegység 
vezetőre vonatkozó tartalmi elemek és 
elvárások PP-ből az SZMSZ-ből és 
Munkatervből, amelyek a külső szakmai 
ellenőrzés öt területére vonatkoznak.  

• Működési feltételek értékelése 
 

október 
31. 

 

Intézményi 
elvárások 
Kérdőívek  

4.  Vezetői ellenőrzés-értékelés 
• Teljesítményértékelési rendszer 

beillesztése az intézményi 
önértékelésbe 

• A teljesítményértékelési rendszer 
elmúlt évi egyéni eredményeinek 
felhasználási lehetőségei az 
ellenőrzések és látogatások során 

• Látogatási-ellenőrzési ütemterv 
elkészítése 2015. január – április 15- 
ig. 

Az ellenőrzések fókuszában a pedagógus 
minősítés foglalkozáslátogatási és 
dokumentum ellenőrzési intézményi 
gyakorlat kell, hogy álljon. 
 

• Következő időszak feladatainak 
kijelölése 

 
 

december 
01. 

Vezetői értekezlet a 
szakmai 
munkaközösség 
vezetők bevonásával.  
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5.  • Működési feltételek értékelése 
• Aktuális feladatok 

január 
05. 

 

6.  • Teljesítményértékelési rendszer 
áttekintése, a szakmai 
munkaközösség korrekciós 
javaslatainak megvitatása 
 

február 
02. 

 

7.  • Az intézményi önértékelés jogkövető 
megszervezése: 

- Teljesítményértékelés, 
- partneri igény és elégedettség 

mérés, 
- intézményértékelés 

előkészítése 
• Továbbképzési rendszer áttekintése, 

továbbképzési terv előkészítése 
• Nevelőtestületi tanácskozás 

előkészítése 
• Működési feltételek értékelése 
• Aktuális feladatok 

 

március 
02. 

Szükséges: 
Az elkészült 
Önértékelési tervek 
 

8.  • Vezetői ellenőrzések eddigi 
tapasztalatai 

• Magasabb és középvezetői feladatok 
a teljesítményértékelési rendszer 
működtetése során 

• Aktuális feladatok 
 

április 
07. 

Vezetői értekezlet a 
szakmai 
munkaközösség 
vezetők bevonásával. 

9.  • Év végi beszámoló előkészítése 
• Aktuális feladatok 

 

június 01.  

10.  • Az intézmény nyári működésének 
előkészítése 

• Működési feltételek értékelése 
• Aktuális feladatok 

 

június 
01. 

 

11.  • A 2015-2016 nevelési év munkaterv 
javaslatának elkészítése 

• Egyéb aktuális feladatok. 
 

 

augusztus 
26. 
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Szakmai munkaközösségek 
 

Alapelv intézményünkben, hogy a nevelőtestület minden tagja valamelyik szakmai 

munkaközösség tevékeny tagja kell, hogy legyen. A folyamatban való működés 

biztosításának érdekében - lehetőség szerint - javasolt a munkaközösség tagjainak stabilitása. 

A szakmai munkaközösségek (IPR, mentálhigiénés, hagyományőrző) és egyéb szakmai 

szerveződéseink (IPR menedzsment, Intézményi önértékelési csoport) között szoros tartalmi 

kapcsolat van, melyet az intézményi célok és feladatok indokolnak.  

Munkaközösségeink ez évi tevékenységében meghatározó lesz a külső tanfelügyeleti 

szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező 

minősítési rendszer bevezetésére történő tudatos felkészülés. 

A munkaközösségek delegált tagjai – amennyiben arra lehetőség adódik - részt vesznek a 

munkaközösségi feladatok ellátását segítő külső szakmai továbbképzéseken, konferenciákon 

és egyéb szakmai rendezvényeken. 

Az intézményben működő szakmai munkaközösségek: 

Mentálhigiénés munkaközösség 

 Vezeti: Kovács Anna 

Hagyományőrző munkaközösség 

 Vezeti: Kun Jánosné 

IPR munkaközösség: 

 Vezeti: Megyesiné Kovács Eszter Zsófia 

 

A munkaközösség vezetőkkel szembeni általános elvárás:  

• Törekvés a munkaközösségi tagok személyes szakmai igényeinek megismerésére. 

• Személyesen bekapcsolódás az intézmény szakmai áramkörébe. 

• A feladatok megosztása a munkaközösség tagjaival. 

 

A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás: 

• Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben. 

• Szakmai információ áramlás biztosítása a közvetlen munkatársak és a munkaközösség 

között. 
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A munkaközösségi feladatok ellátásához - az aktuális téma és feladat szerint - az alábbi 

eszközök és információk szükségesek:  

• Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (SZMSZ, PP, Házirend, 

Munkaterv) 

• Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 

• Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

• Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés 

• Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára  

• Tevékenységlátogatás (bemutató foglalkozás) előtt közvetlenül minden kolléga: 

- Kézhez kapja az Útmutató elvárásainak megfelelő tevékenység tervet 

- Bepillantást nyerhet az éves és tematikus tervbe, valamint a csoport naplójába 

• Tevékenységlátogatás során a tanfelügyeleti ellenőrző látogatás szempontjait 

tartalmazó Foglalkozás megfigyelési lapot hozza magával és alkalmazza minden 

megfigyelő.  

• Tevékenységlátogatás után legkésőbb 3 nappal, minden látogató eljuttatja - az 

Útmutató elvárásainak is megfelelő -, reflexiót is tartalmazó Hospitálási naplót, mely a 

bemutató kolléga teljesítmény értékelésének dokumentációit, illetve saját döntés 

szerint a pedagógiai portfóliójának részét is képezheti.  

• Intézményi gyakorlat ismerete 

• Jegyzetfüzet 

• Munkatársak véleményei és javaslatai az egyes területeket illetően 

 

A munkaközösségek éves feladatait a munkaközösség-vezető által elkészített és a tagok által 

elfogadott munkaterv tartalmazza. A tartalmi elemek elsősorban a pedagógusok minősítésére 

felkészülést támogatják. A munkatervek az intézményi éves munkaterv mellékletét képezi. 

 
Munkatársi értekezletek 
 
Célja a teljes dolgozói kört érintő, elsősorban az intézmény céljainak elérését szolgáló 

működési / pedagógiai tervek és értékelések közös értelmezése, szükség szerinti megvitatása 

intézményi szinten legalább két alkalommal.  
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AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 
Szülői értekezletek  
 
Szülői értekezletek szervezésére óvoda és csoport szinten kerül sor évente minimum két, 
illetve rendkívüli vagy egyéb alkalommal. Tekintettel a testvérpárokra az értekezletek 
időpontjainak kijelölése komoly körültekintést igényel. A csoportok szülői értekezletein 
mindkét óvodapedagógus és a csoportban nevelést segítő munkatársak (pedagógiai 
asszisztens) részt vesznek. A csoportok szülői értekezleteiről készített feljegyzéseket, 
valamint a szülők aláírását is tartalmazó jelenléti ívet a csoportnaplók tartalmazzák.  
A Szülői Szervezet (SzK) tagjainak megválasztására a nevelési év első szülői értekezletén 
kerül sor. 
 
A Szülői Közösség értekezletei – fórumai 
 
Szervezésére az év folyamán legalább két alkalommal, illetve igény vagy szükség szerint 
kerül sor. Az intézményi szinten is működő Szülői Szervezet tagjainak száma 14 fő. 
 

Ssz. Téma 
 

Helyszín és 
időpont 

Felelős 

1.  • Az éves munkaterv céljainak és 
        feladatainak véleményeztetése 
• Aktuális programok, feladatok 

 

szeptember 
 

------------------ 

Int.vez. 

2.  • A nevelési év értékelése 
 

Május 
…… 

Int.vez 
 

 
Intézményi szintű réteg- szülői értekezletek - fórumok 
 
 

Ssz. Téma 
 

Helyszín és 
időpont 

Felelős 

3.  Iskolás lesz a gyermekem – Tájékoztató szülői 
értekezlet a tanköteles korú gyermekek szülei 
számára – meghívott vendégek: az iskola 
leendő első osztályos tanítói, igazgató. 
 

 

iskola Megyesiné 
Kovács Eszter 

4.  Óvodás lesz a gyermekem - Tájékoztató szülői 
értekezlet a 2016. szeptember 1-től óvodába 
lépő gyermekek szülei számára 
 
 

 
bölcsőde 

Kun Jánosné 
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Fogadó órák időpontjai 
 

Beosztás Időpont Helyszín 
 

intézményvezető Előzetes bejelentkezés 
alapján 

Vezetői iroda 
 

Óvodapedagógusok 
 

Előre egyeztetett időpontban, 
családonként évente legalább 
két alkalommal. 

 
 
 
Nevelőtestületi szoba Gyermekvédelmi felelős 

 
Előre egyeztetett időpontban  

Logopédus 
 
Fejlesztő pedagógus 
 
 
 
Az óvodapedagógusok fogadó órái 
 
Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább 
félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon 
követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó 
óráinak időpontja – intézményvezetővel történt egyeztetés szerint – a csoportok hirdetőtábláin 
van kifüggesztve. 
 
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok  
 
Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt 2016. június második hetében fogadjuk 10:00-12:00, 
óráig várjuk a nyitott napjainkon, amikor: 

- bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe, 
- bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe, 
- feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan. 

Felelős: Kun Jánosné, Szabó Istvánné 
 
 
A gyermekek fizikai állapotát felmérő tisztasági és egészségügyi vizsgálatok és azok 
időpontjai 
 
Szűrővizsgálatok: 

- Havonta egy alkalommal tisztasági szűrővizsgálat 
- Fizikai állapotvizsgálat 
- Iskolai alkalmassági vizsgálat 
- Fogászati szűrővizsgálat 

Felelős: Bárdos Tiborné  
 
Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje: 
Telephelyenként munka-, és tűzvédelmi oktatás: 2016. június.  
Egészségügyi vizsgálata: 2016. május 
Felelős: Kormos Józsefné 
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Humán erőforrás fejlesztése 
 
Szakvizsga, továbbképzés 
 
 

Név A továbbképzés jellege Helye 
 Időpont 

Szilágyi Judit Szakvizsga DE 2015/2016 
2. év 

Bárdos Tiborné 30 órás akkreditált 
továbbképzés 
Téma: 
Intézményi önértékelés 

Budapest 2015.09.14-
2015.10.26. 

Kormos Józsefné Szakvizsga DE 2015-2017. 
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A PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT 

SZOLGÁLÓ 
MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS 

 
Terület Érintettek 

köre 
Módszer/ 

eszköz 
Időpont Felelős Elvárt 

eredmény 
 

A működés feltételei – eszköz, felszerelés 
PP 
megvalósítását 
biztosító 
eszközök 

IPR 
munkacsoport 
tagjai 

Leltár 01.31. IPR 
Mközvez. 

IPR pályázati 
anyag 

Tárgyi környezet munkaterv 
szerinti 
felelősök 

Helyi szintű 
leltározás 

Polgármest
eri hivatal 
által 
meghatároz
ott időben 

óvodavezető Kész leltár 

Légkör 
Dolgozók 
klímavizsgálata 

Teljes 
dolgozói kör 
 

Mérőeszköz 
év végi 
értékelésnél 

VI.15. Mentálhig. 
MKV 

Erősségek és 
fejlesztendő 
területek 
beazonosítá-
sa  

Gyermekek fejlettségi állapotmérése 
Fejlődési napló Valamennyi 

gyermek 
Intézmény 
mérés-
értékelés 
rendszere 
alapján 

11.10. 
04.15. 

Megyesiné 
Kovács 
Eszter 

Adatokkal 
feltöltött 
fejlődési 
napló, mely a 
szülői 
beszélgetések 
alapja 

Dolgozók teljesítményértékelése 
Pedagógus 
kompetenciák 
(8) 
 
Teljesítményérté-
kelés indikátorai 

óvodapedagó-
gusok 
 
 
 
 
 
pedagógiai 
munkát segítők 

Dokumentum
elemzés, 
megfigyelés 
ellenőrzés 
 

 
Látogatási 
ütemterv 
szerint 

 
 
 
intézményve
zető  
 
munkaközve
zetők  
 

Pontos adat-
szolgáltatás 
és vezetés, 
értékelésre 
alapozott 
tervek, elvárt 
színvonal, 
munkaköri 
feladatok jó 
színvonalon 
történő 
ellátása. 
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Terület Érintettek 
köre 

Módszer/ 
eszköz 

Időpont Felelős Elvárt 
eredmény 

 
 

Intézményértékelés = Önértékelés 
1. Pedagógiai 
folyamatok 
2. személyiség és 
közösségfejlesz-
tés 
3. eredmények 
4. Belső 
kapcsolatok 
5. Külső 
kapcsolatok 
6. A pedagógiai 
munka feltételei 
7. ONAP 
elvárások és a 
PP- ben 
megfogalmazott 
intézményi 
céloknak való 
megfelelés 

óvodapedagó-
gusok 
szülők 
intézményveze
tő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemző 
értékelés 
 
 

évente intézményi 
önértékelési 
csoport 
 

Intézményi, 
csoport, és 
egyéni 
szinteken 
történt 
tervezésnek 
való 
megfelelés. 
 
Pozitív 
fenntartói és 
szülői 
visszajelzé-
sek. 

1. A tanulás és 
tanítás stratégiai 
vezetése és 
operatív 
irányítása 
2. A változások 
stratégiai 
vezetése és 
operatív 
irányítása 
3. Önmaga 
stratégiai 
vezetése és 
operatív 
irányítása 
4. Mások 
stratégiai 
vezetése és 
operatív 
irányítása 
5. Az intézmény 
stratégiai 
vezetése és 
operatív 
irányítása 

Intézményveze
tő 
pedagógusok 
szülők 

Elemző 
értékelés 

vezetői 
megbízás 
II. és IV. 

ciklusában 

intézményi 
önértékelési 
csoport 
 

A vezető 
kiemelkedő 
és 
fejlesztendő 
területeket 
meghatározz
a. 
Vezetői 
önfejlesztési 
terv elkészül 
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Terület Érintettek 
köre 

Módszer/ 
eszköz 

Időpont Felelős Elvárt 
eredmény 

 
1. Pedagógiai 
folyamatok 
2. Személyiség és 
közösségfejleszté
s 
3. eredmények. 
4. Belső 
kapcsolatok, 
együttműködés, 
kommunikáció. 
5. Intézmény 
külső 
kapcsolatai 
6. Pedagógiai 
munka feltételei 
7. Az OAP-ban 
megfogalmazott 
elvárásoknak és 
a pedagógiai 
programban 
megfogalmazott 
intézményi 
céloknak való 
megfelelés 

Intézményveze
tő 
pedagógusok 
szülők 

Adatgyűjtés, 
elemzés. 

5 évente intézményi 
önértékelési 
csoport 
 

Az 
intézményi 
adottságok, a 
működés 
jelenlegi 
állapotának 
és az elért 
eredmények 
számbavétele
. 
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AZ ÓVODA SZOLGÁLTATÁSAI 
Alapszolgáltatások 
 

1.  Logopédiai ellátás (nev.tan) 

2.  Fejlesztőpedagógiai ellátás (nev.tan, saját dolgozók) 

3.  SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása (helyben) 

4.  Pszichológiai fejlesztés (nev.tan) 

5.  Hittan 
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A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett 
időpontjai: 
 
 Óvodai ünnepek, rendezvények tervezete 

A program 
megnevezése 

A program felelőse A programon 
résztvevők 
létszáma 
gyerek(gy) fő 

A programon 
résztvevők 
létszáma 
szülő (sz) fő 

szeptember Takarítási Világnap 
szemétszüret nap 

 Tóthné Molnár Edit  minden 
gyermek 115 

Népmese Napja Nagy Jánosné  minden óvodás - 
Szüreti felvonulás Kun Jánosné 20 városi szintű 

ünnepség 
október Állatok világnapja 

Madárkórház bemutató 
Tóthné Molnár Edit 
Megyesiné 

minden óvodás 70 szülő 
Idősek napja Tóthné Molnár Edit 6 városi szintű 

ünnepség 
december Zöld mikulás 

HNP 
Gyenes Julianna 34 fő 5-7 éves - 

Mikulás várás Kun Jánosné minden óvodás - 
Adventi gyertyagyújtás Kóti Éva 

Szabó Istvánné 
 városi szintű 

ünnepség 
Karácsonyváró 
Tüzelős-ól 

Kun Jánosné 
Jónásné Farkas 
Beatrix 

25 

 

Fenyődíszítés Bárdos Tiborné 
Megyesiné 
Kun Jánosné 

minden óvodás 
 - 

február Farsang Kun Jánosné minden óvodás - 
március Víz világnapja 

játékos vetélkedő 
Tóthné Molnár Edit 
Jónásné Farkas 
Beatrix 

minden óvodás 
- 

április Húsvétváró 
Tüzelős-ól 

Kun Jánosné 20 - 
Föld napja 
Hüllő kiállítás 
Virágosítás 

Bárdos Tiborné 
Tóthné Molnár Edit 

minden óvodás 
és bölcsődés 70 

Anyák napja Óvodapedagógusok minden óvodás 120 
május Kiürítési gyakorlat 

Katasztrófavédelem 
Bárdos Tiborné minden óvodás - 

Madarak és fák napja 
Tavaszi szemétszüret 

Tóthné Molnár Edit minden óvodás 110 
Huncutka 
gyermekalapítvány 

Bárdos Tiborné minden óvodás 
leendő 
óvodások 15 fő 

- 

Bóbitakupa Szabó Istvánné 
Oláh Zoltánné 

30 
nagycsoportos - 

Kézművesnap Szabó Istvánné 
Oláh Zoltánné 

minden óvodás - 
Bóbitanap 
 

Bárdos Tiborné minden óvodás 110 szülő 
60 fő városlakók 

Nagycsoportosok 
búcsúja 

Jónásné Farkas 
Beatrix 
Gyenes Julianna 

minden óvodás 
- 

26 
 



június Évzáró óvodapedagógusok minden óvodás 200 
Csoportok kirándulásai óvodapedagógusok 90 - 

 
Nevelésmentes nap 
Pedagógus és 
közalkalmazottak napja 

- - -   
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MEGBÍZATÁSOK ÉS RESZORTFELADATOK  

 
Ssz. Feladat / terület Felelős személy 

 Kapcsolattartás társintézményekkel, szülőkkel, orvossal + 
képviselet Bárdos Tiborné 

 Polgármesteri Hivatal, postázás, iktatás Széles Erzsébet 
 Munkaközösség és munkacsoport vezető Kovács Anna mentálhigiénés mk. 

Megyesiné Kovács Eszter IPR mk. 
Kun Jánosné hagyományőrző mk. 
Bárdos Tiborné intézményi önértékelési csoport 
Tóthné Molnár Edit Zöldfelelős 
Kóti Éva gyermekvédelmi felelős 

 Tűz-, és munkavédelem Nagy Jánosné 
 Tornaterem, sószoba rendje Gyenes Julianna 
 Bábszínház, színház szervezés, újság Szabó Istvánné 
 Leltárfelelős: 

- nagy értékű 
- bútor 
- játék 
- textil 
- edény, evőeszköz 

Pénzügyi iroda 
Széles Erzsébet 

 Számítógép  Széles Erzsébet 
 Információk (számítógépes kiírások) Széles Erzsébet 
 Információáramlás Bárdos Tiborné 
 Tisztítószer felelős Lévainé Kövér Mária 
 Szelektív hulladékgyűjtés szervező Tóthné Molnár Edit 
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AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG 
 
Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak: 

- Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét 
- Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására 
- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az intézményvezető döntése szerinti megosztásra kerülnek  
- A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi gyakorlat szerinti önértékelési/teljesítményértékelési rendszer, a külső szakmai 

ellenőrzés és értékelés valamint a Pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó nyilvános szempontok határozzák meg. 
 

Ellenőrzés-értékelés 
területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megjegyzés 
megfelelési 
ellenőrzés 

értékelés 

A működés törvényessége – Gazdálkodás 
Étkezési befizetések 
dokumentumainak 
ellenőrzése 

óvodatitkár havonta óvodatitkár 
(önellenőrzés) 

intézményvezető 

intézményvezető  

Felvételi és mulasztási napló óvodapedagógusok folyamatos intézményvezető intézményvezető  
Statisztikai adatok 
nyilvántartása 

óvodapedagógusok 10.01. 
szükség szerint 

óvodatitkár 
(önellenőrzés) 

intézményvezető  

KIR- adatbázis 
naprakészsége 

óvodatitkár szükség szerint óvodatitkár 
(önellenőrzés) 

intézményvezető  

A működés törvényessége – Tanügyigazgatás 
Törzskönyv óvodatitkár 10.01. 

05.31. 
óvodatitkár 

(önellenőrzés) 
intézményvezető  

Felvételi, előjegyzési napló óvodatitkár Lezárás 08.31. 
Nyitás 09.01. 

intézményvezető intézményvezető  
 
 

Óvodai szakvélemény óvodapedagógusok 03.15. óvodatitkár intézményvezető  
 

Továbbképzési terv óvodapedagógusok 03.15. intézményvezető intézményvezető   
 

29 
 



Ellenőrzés-értékelés 
területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megjegyzés 
megfelelési 
ellenőrzés 

értékelés 

Intézmény működését szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, elkészítés 
Pedagógiai program óvodapedagógusok 

szakmai 
munkacsoportok 

01.31. Bárdos Tiborné 
Kovács Anna 

 

intézményvezető  
 

Részt vesznek a 
szakmai 
munkaközösség 
vezetői, jó 
gyakorlat gazdák 

SZMSZ és Mellékletei 
Házirend 

Munka és tűzvédelmi 
szabályzat 

megbízott TMMT 
szakemberei 
részvételével 

Közösségi szolgálati 
szabályzat 

intézményvezető  

A működés feltételei – eszköz, felszerelés 
Helyi szintű leltározás munkaterv szerinti 

felelősök 
Hivatal által megadott 

időpontban 
 

óvodatitkár intézményvezető  

A működés feltételei – fizikai környezet 
Bejárás:  

- munkavédelmi szemle 
munkavédelmi 

megbízott 
 

havonta intézményvezető intézményvezető  

Tisztasági szemle   dajka 
 

szúrópróba szerűen Lévainé Kövér 
Mária 

intézményvezető Szükség szerint 
azonnali 

visszacsatolás 
Személyi 
Személyi anyagok óvodatitkár 01.15. intézményvezető intézményvezető  
Egészségügyi könyvek óvoda dolgozói 05.31. óvodatitkár intézményvezető  
Munkaköri leírások minden dolgozó 10.15. óvodatitkár intézményvezető  
Teljesítményértékelés záró értékelt munkatársak 08.31. intézményvezető intézményvezető  
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Ellenőrzés-értékelés 
területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megjegyzés 
megfelelési 
ellenőrzés 

értékelés 

dokumentuma munkaközösség 
vezetők 

 
Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája 
Tervezési és értékelési 
dokumentumok 

óvodapedagógusok 12.15. 
05.15. 

intézményvezető intézményvezető  Feladatelosztás 
szerint részt 
vesznek: 
Munkaközösség 
vezetők 

Nevelési gyakorlat: 
- szülői értekezletek 
- befogadás 
- foglalkozásvezetés 
- tervezés - értékelés 

óvodapedagógusok Látogatási ütemterv 
szerint 

intézményvezető  
szakmai 

munkaközösség 
vezetők 

Feladatelosztás 
szerint részt 
vesznek: 
Munkaközösség 
vezetők 

Nevelőmunkát segítő 
alkalmazottak munkája 

nevelőmunkát segítő 
alkalmazottak 

Látogatási ütemterv 
szerint 

intézményvezető  

Gyermekvédelem óvodapedagógusok 01.15., 05.15. intézményvezető Részt vesz: 
Gyermekvédelmi 
felelős 

Szakmai Munkaközösségek 
és Munkacsoportok 
tevékenysége 
 

munkacsoport vezető Félévente 
feladatterv szerint 

intézményvezető  intézményvezető   

A szervezet működése 
Vezetés színvonala intézményvezető  

 
klímavizsgálat 

03.15. 
Munkaközösség 

vezetők 
Munkaközösség 

vezetők 
 

Kapcsolatok: 
- fenntartóval 

Kapcsolattartók, 
Váltás(ka) jó 

elégedettségmérés 
értékelés 

intézményvezető intézményvezető  
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Ellenőrzés-értékelés 
területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megjegyzés 
megfelelési 
ellenőrzés 

értékelés 

- bölcsődével 
- iskolával 
- Gyermekjóléti 

szolgálat 
- Nevelési tanácsadó 
- Iskolaorvos 
- Védőnői hálózat 

gyakorlat gazda, 
Intézményvezető, 
gyermekvédelmi 

felelős 
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A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG TAGJAINAK NÉVSORA 
 
 

Méhecske csoport 
 

 

Katica csoport 
 

 

Süni csoport 
 

 

Margaréta csoport 
 

 

Napraforgó csoport 
 

 

Maci csoport 
 

 

Pillangó csoport 
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Mellékletek: 
1. sz. Mentálhigiénés munkaközösség munkaterve 
2. sz. IPR munkaközösség munkaterve 
3. sz. Hagyományőrző munkaközösség munkaterve 

 
 
 
 
Érvényességi rendelkezés: 

• A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló 
jegyzőkönyvvel együtt érvényes. 

• A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a 
nevelőközösség többségének javaslata alapján kerülhet sor.  

 
 
Tiszacsege, 2015. augusztus 31. 
 
 
 
                                                                   Ph.             …………………………………. 

Bárdos Tiborné 
                                                                                                         intézményvezető 
 

SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK  
A 2015-2016. NEVELÉSI ÉV MUNKATERVÉRŐL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 
4066 Tiszacsege Óvoda u. 3/a. 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült 
 

Időpontja: 2015.09.22. 
 
Esemény: Tanévnyitó értekezlet 
 
Téma:   1. 2014/15 nevelési év értékelése 
              2. 2015/16 nevelési év munkaterve 
              3. Egyebek 
  
              
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint  
Jegyzőkönyvvezető: Széles Erzsébet 
 
Hitelesítő:                 Lackáné Tóth Judit 
(Lentebb aláírás szükséges) 
 
Hozzászólások: 
 A jegyzőkönyvnek (név megjelenítésével) tartalmaznia kell minden hozzászólást! 
 

 
 
 
Határozat: 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szavazás módjáról történt megállapodást! 

 

 
 
 
 
A nevelőtestületi határozatokat évente új sorszámmal szükséges ellátni, és a „határozatok nyilvántartása” 
gyűjtőlapra felvezetni! 
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        A Mentálhigiénés Munkaközösség 2015-2016 évi munkaterve 

 

Munkaközösségünk a 2015-2016-os nevelési évben, folytatja a pedagógus életpályamodell 
részét képező minősítési folyamatra történő felkészülés segítését.  

Célunk, hogy a nevelőtestület tagjai a tanfelügyeleti látogatás valamint a minősítő eljárás 
előtt, hatékonyan felkészüljenek az interjúkra és az önreflexióra. 

 Az önértékelés standard, mégis személyre szabott módját szükséges elsajátítani valamennyi 
pedagógusnak. A kor kihívásainak megfelelő, magas szintű szakmai tudáson alapuló, 
határozott kommunikációs stílus megtanulása elengedhetetlen. A tudatos tervezés, 
tanulásszervezés, személyiség –és közösségfejlesztés napi gyakorlatát a minősítő bizottság 
előtt, megfelelő pedagógiai terminológia használatával meg is kell tudni védenünk. 

Felkészülésünk a következő tematika mentén valósul meg: 

 önmegfigyelés /kommunikációs, metakommunikációs stílus/ 
 külső visszajelzések értékelése 
 gyermeki tevékenység irányításáról készült felvétel elemzése 
 korszerű pedagógiai terminológia áttekintése 
 egyéni konzultáció  
 szituációs gyakorlatok 

 

A munkaközösségi foglalkozások- igény szerint- kibővíthetőek a nevelőtestület valamennyi 
tagja számára. 

Tiszacsege, 2015.09.07.                                                                                     Kovács Anna 

                                                                                                                munkaközösség- vezető 
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IPR munkaközösség 
 
 

MUNKATERV 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Megyesiné Kovács Eszter 
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FELADAT SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS FELELŐS HATÁRIDŐ ELVÁRT EREDMÉNY 
 
A munkaközösség tagjai és feladatai 
 

NÉV FELADAT ALÁÍRÁS 

Bárdos Tiborné Ellenőrzés-értékelés, IPR pályázat koordinálása, 

partneri elégedettségmérés, 

 

Gyenes Julianna Óvodai programok szervezése, 4-5 évesek Difer 

mérése, eredmények összesítése 
 

Jónásné Farkas Beatrix Programszervezés  

Kovács Anna Gyermek elégedettség mérés, programszervezés, 

ellenőrzés-értékelés 

 

Kóti Éva Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal  

Kun Jánosné Kimeneti Difer mérés, programszervezés, bölcsőde-

óvoda átmenet koordinálása 

 

Lackáné Tóth Judit Kimeneti Difer mérés,  

Megyesiné Kovács Eszter Munkaközösség vezető, kimeneti Difer mérés, 

eredmények összesítése, ellenőrzés-értékelés 
 

Nagy Jánosné 4-5 évesek Difer mérése, eredmények összesítése  

Oláhné Kiss Klára Programszervezés  

Szabó Istvánné Programszervezés  

Tóthné Molnár Edit Programszervezés, óvoda-iskola átmenet koordinálása  

 
Az egyéni fejlesztést a csoporton belül minden pedagógus fejlesztési terv alapján végzi. 
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Helyzetelemzés elkészítése  

• Az óvoda szociokulturális 
környezetének felmérése. 

• Személyi, tárgyi feltételek. 
• Adatelemzések, statisztika. 
• Partneri kapcsolatok. 

Információgyűjtés:  
• A településen élő óvodás korú HHH 

gyermekek felkutatása (jegyzői lista). 
• Továbbképzési terv. 
• Októberi statisztika elkészítése. 
• Kapcsolatfelvétel a partnerekkel. 
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2015.10.15. A helyzetelemzés lehetővé 
teszi a különböző 
szociokulturális háttérrel 
rendelkező és eltérő 
fejlettségű gyermekek 
jogszabályi feltételeknek 
megfelelő beóvodázását, 
valamint differenciált 
fejlesztését a gyermek 
potenciális 
képességszintjének az 
eléréséhez, és a későbbi 
iskolakezdés sikerességéhez. 
Megjelenik a HOP-ban. 

Célrendszer megfogalmazása 
• A gyermekek eltérő szociokulturális 

hátteréből adódó hátrányok 
csökkentése, esélyegyenlőség 
biztosítása. 

• egyéni képességek differenciált 
fejlesztése, korai 
tehetséggondozás. 

• Széleskörű kompetenciafejlesztés: 
o motoros, 
o szocioemocionális, 
o kognitív területeken. 

• későbbi tanulási zavar megelőzése; 
korai jeleinek felismerése és 
korrekciója. 

Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a 
HOP-ban megfogalmazottaknak 
megfelelően. 
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folyamatos A HHH gyermekek potenciális 
képességszintjüket 
megközelítik/elérik. 
Nő a HHH gyermekek iskolai 
teljesítménye. 
A célrendszer megjelenik a 
HOP-ban. 
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FELADAT SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS FELELŐS HATÁRIDŐ ELVÁRT EREDMÉNY 
 
Beóvodázás, rendszeres óvodába járás 
segítése. 

• Család-óvoda átmenet segítése. 
• Bölcsőde-óvoda átmenet segítése. 
• Kapcsolattartás a gyermekjóléti 

szolgálattal és a védőnői hálózattal 
• A HHH családokban nevelkedő 3 

évet be nem töltött gyermekek 
nyomon követése. 

• Szülők tájékoztatása az igénybe 
vehető szociális támogatásokról. 

• Csoportalakítás az integrált óvodai 
nevelés feltételeinek megfelelve. 

• Az igazolatlan hiányzások 
minimalizálása. 
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folyamatos A beóvodázási arány eléri a 
100%-ot. 
A HHH gyermekek igazolatlan 
hiányzása 10%-kal csökken. 
A csoportok közötti HHH 
arány nem haladja meg a 
25%-ot. 
 

Az intézmény mérési-, értékelési- és 
differenciált fejlesztési rendszerének a 
működtetése. 

• Egyéni fejlődési napló vezetése. 
• Egyéni fejlesztés és dokumentálása. 
• DIFER mérések. 
• A szülők tájékoztatása az 

eredményekről félévente, illetve 
szükség esetén. m
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folyamatos Javul a HHH gyermekek 
iskolai teljesítménye. 

Óvoda-iskola átmenet Óvoda-iskola átmenet feladatainak segítése 
közös konzultációkkal, programokkal. 
Az iskolával való együttműködés szervezeti 
kereteinek kiépítése.  
Az után követés rendszerének 
felülvizsgálata, működtetése. 
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R 
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t folyamatos, 
július 31. 

A pedagógiai programban 
megjelenített kapcsolattartás 
formái és a visszacsatolás 
folyamatosan működik.  
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Az IPR szempontjából releváns személyi 
feltételek biztosítása. 

• képzések szervezése 
• humán erőforrás igények biztosítása 
• a nevelőtestület együttműködése 
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folyamatos, 
legkésőbb 
augusztus 
31. 

• A csoportban működik az 
egyéni fejlesztés. 

• Megfelelő szakemberek 
biztosítása az egyéni 
képességek fejlesztéséhez 
(logopédus, 
gyógypedagógus, 
pszichológus, 
fejlesztőpedagógus, stb). 

• Együttműködésre épülő 
értékelő rendszer 
kialakulása. 
 

Az IPR szempontjából releváns tárgyi 
feltételek biztosítása. 

Az óvoda infrastruktúrájához való egyenlő 
hozzáférés biztosítása. 
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folyamatos Fejlesztőszoba kihasználása. 
Programokon való részvétel, 
fejlesztő- és sporteszközök 
biztosítása a HHH gyermekek 
számára. 
Kirándulásokon való részvétel 
segítése. 

Társadalmi, szakmai környezettel való 
együttműködés. 

Az óvoda társadalmi-, szakmai 
környezetének minél szélesebb körben 
történő bevonása a HHH gyermekek 
rendszeres óvodába járása, optimális 
fejlődése, a sikeres iskolakezdés érdekében. 
Együttműködés a partnerekkel 
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folyamatos A beóvodázási arány eléri a 
100%-ot. 
10%-kal csökken az 
igazolatlan hiányzás a HHH 
gyermekek körében. 
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HHH gyermekek szüleivel való 
együttműködés. 

Családlátogatások, reális szülői igénynek 
megfelelő befogadás az óvodakezdéskor. 
Szociális támogatásokhoz való hozzájutás 
segítése. 
Rendszeres párbeszéd, folyamatos 
tájékoztatás a gyermek fejlődéséről. 
Közös programok szervezése. 
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folyamatos A Helyi Nevelési Programunk 
nyitott óvodaképének 
megfelelve a családok 
bevonásának 
hatékonyságával a 
partnerközpontú működés 
megvalósul, az intézmény 
párbeszédet alakít ki minden 
szülővel. 
A nyitott programokon részt 
vesz a HHH szülők több mint 
30%-a. 

 
 
 
 
Tiszacsege, 2015. szeptember 10. 
 
 

Megyesiné Kovács Eszter 
munkaközösség vezető 

 



                         
 
 
 
   

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2015. november 16-án tartandó ülésére 

Tárgy:  Bölcsőde Szakmai Programjának aktualizálása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Tiszacsegei Város Óvoda és Bölcsődében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
Szociális Főosztálya szakmai ellenőrzést hajtott végre, ahol megállapítást nyert, hogy a 
Bölcsőde Szakmai Programját kiegészíteni, aktualizálni kell. Az intézményegység-vezető által 
a kiegészítés, aktualizálás megtörtént, ezt követően szükséges a Képviselő-testület 
jóváhagyása. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
pedig elfogadni szíveskedjenek. 

 
Tiszacsege, 2015. november 8.   

         Szilágyi Sándor  
           polgármester 

 
 
Határozati javaslat: 
 
________/2015. (XI. 16.) KT. sz. határozat 

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Napsugár 
Bölcsőde Szakmai Programját a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 

e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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Készítette: 
Kormos Józsefné 

Intézményegység-vezető 
 
 
 

Érvényes: 2015. november 17-től 
 
 
 

Jóváhagyó záradék:  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 104. § (1) 

bekezdés d.) pontja alapján a Városi Óvoda és Bölcsőde, Napsugár Bölcsődéjének 

Szakmai Programját Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 

november 16-ai ülésen hozott …./2015.(XI. 16.) KT. számú határozatával jóváhagyja. 
 

A fenntartó szerv nevében: 
 

Tiszacsege, 2015. november  
 

Szilágyi Sándor polgármester 
     a fenntartó képviselője 
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I. Az intézmény adatai, elérhetősége 
 

 

Az intézmény neve:  Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 

Székhelye:   4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. 

Telefonszáma:  06 – 52/ 373 – 069  

E-mail címe:   bobitaovoda@tiszacsege.hu 

Intézményvezető:   Bárdos Tiborné     

 

A bölcsőde neve:  Napsugár Bölcsőde 

Székhelye:   4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. 

Telefonszáma:  06 – 52/ 373 – 070 

E-mail címe:    napsugarbolcsi@ citromail.hu 

Intézményegység-vezető: Kormos Józsefné 

 

Az intézmény fenntartója: Tiszacsege Város Önkormányzata 

A fenntartó címe:  4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 

 

 
 
 
 
 
    

 
 
 

 



II.AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 
 
2.1A Település rövid bemutatása 
 
     Tiszacsege Hajdú-Bihar megye nyugati részén a környékbeli nagyobb városoktól 

(Miskolc,Debrecen,Nyíregyháza) kb. 60km.-re lévő 4500 fős város. A munkanélküliek 

aránya a munkaképes lakosság számarányán belül megközelíti a 30%-ot. A nehéz 

életkörülmények, a korlátozott munkalehetőségek miatt a település megtartó 

képessége csökkent, a fiatalok elvándorlása fokozódott. Mindezek ellenére a 

bölcsődés korú gyermekek száma stagnál, ugyanakkor évről-évre jelentősen 

emelkedik a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya. Ezek az 

adatok is azt igazolják, hogy szükség városunkban Bölcsődére. Az intézmény jól 

megközelíthető, csendes, barátságos közegben végzi a gyermekek napközbeni 

ellátását. Az intézmény önkormányzati fenntartású, új épületben üzemel, mely 2010-

ben került átadásra. A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde többcélú, közös 

igazgatású közoktatási intézmény, melyben önálló szakmai egységként működik a 

Napsugár Bölcsőde, élén szakmailag önálló vezetővel.  

Az intézmény a városközponthoz közel helyezkedik el. Tágas kert veszi körül, e 

környezet gazdagítja a nevelési lehetőségeket. A bölcsődében 3 csoport működik, 36 

férőhellyel. A tárgyi feltételeket tekintve célunk a játszóudvar tárgyi feltételeinek 

bővítése, amely megfelelően szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, 

egészségük megőrzését, és lehetővé teszi a mozgás- és játékigényük kielégítését. 

Minden csoporthoz tartozik játszóudvar, füves rész, árnyékot adó fákkal. A 

csoportszobák tágasak, világosak, mindegyik csoporthoz terasz tartozik. 

 

Intézmény neve:  Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Napsugár Bölcsőde 

Intézmény típusa:  többcélú közös igazgatású intézmény, óvoda és bölcsőde. 

Működési köre:  Tiszacsege Város közigazgatási területe. 

 

 

 
 



2.2 A bölcsőde definíciója, funkciói, alapfeladata. 
 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni 

ellátásának egyik formája. A bölcsőde a családban nevelkedő – 20 hetestől - 3 éves 

korú – gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a 

gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a 

bölcsődében. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény {továbbiakban: gyermekvédelmi törvény} 42. § (1) bekezdés 

értelmében, amennyiben a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. 

életévének betöltését követő augusztus 31.-ig nevelhető és gondozható a 

bölcsődében. 

A bölcsőde végezheti a sajátos nevelési igényű gyermekek korai habilitációs és 

rehabilitációs célú nevelését és gondozását is a gyermek 6 éves koráig. 
 

A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei 
 
A családi nevelés elsődlegességének tisztelete 
 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége.  

A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva 

és lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermek gondozásában, nevelésében, 

illetve szükség esetén lehetőségeihez mérten törekedve a családi nevelés 

hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. Mindezek értelmében fontos tehát 

a szülők számára lehetővé tenni a tevékeny, különböző szinteken és módokon 

megvalósuló bekapcsolódást a bölcsőde életébe.  

 
A gyermeki személyiség tiszteletének elve 
 
A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – a kisebb körű kompetenciából fakadó 

nagyobb segítségigénye/ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg. 

A bölcsődei nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a 

gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a 



kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az 

alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával.  

 

A nevelés és gondozás egységének elve 
 
A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a 

gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a 

nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. 

 
Az egyéni bánásmód elve 
 
A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, 

megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség 

biztosítása az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, 

megerősítése, elismerése. A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, 

a megfelelő környezet kialakításával, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, 

fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti 

a gyermek fejlődését. Fontos, hogy a bölcsődébe járó gyermekek mindegyike 

folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha lassabban 

fejlődik, akkor is, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az átlagos 

fejlődéstől, ha sajátos nevelési igényű, ha viselkedése bizonyos esetekben 

különbözik a megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető. A kisgyermeknevelő 

elfogadja, tiszteletben tartja a gyermek, vallási, nemzetiségi/etnikai, kulturális… stb. 

hovatartozását, és a lehetőségek szerint segíti az identitástudat kialakulását és 

fejlődését, segíti a saját és a más kultúra és hagyományok megismerését és 

tiszteletben tartását.  

 
A biztonság és a stabilitás elve 
 
A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága („saját kisgyermeknevelő-

rendszer”, felmenőrendszer, csoport - és helyállandóság) növeli az érzelmi 

biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához. 



A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó 

ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot 

eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. 

A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, 

a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. A biztonság 

nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak minden 

formájától való védelmet is.  

 
Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve 
 
A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez 

igazodó segítése, az önállóság és az aktivitás tevékenység-specifikusságának, fizikai 

és pszichés állapottól függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, 

elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat.  

A biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet 

megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek 

meghallgatása, véleményének figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő 

mértékű döntési lehetőség biztosítása a bölcsődei nevelés-gondozás egyik kiemelt 

feladata.  

A kisgyermeknevelő az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját 

példamutatásával, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, 

befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, 

az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások bátorításával segíti a tanulást. 

 
Az egységes nevelő hatások elve 
 
A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. 

Eredményessége érdekében fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek – a 

közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával – a gyermek 

elfogadásában, kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő fizikai és 

érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, öntevékenységének 

biztosításában egyetértsenek, az alapvető értékek, erkölcsi normák és célok 

tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék.  

 



III. A bölcsőde működésének jellemzői  
A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 

 

Zárások ideje bölcsődénkben 
Bölcsőde nyitva tartása: 7h-17h-ig. 

A szülők igényeit figyelembe véve intézményünk az év folyamán folyamatosan nyitva 

tart, kizárólag a tisztító, fertőtlenítő takarítás, illetve a nyári felújítások idejére és 

április 21.-én a Bölcsődék Napján tart zárva az intézmény. 

 

A program elkészítése során figyelembe vettük a gyermekek, a szülők, valamint a 

fenntartó igényeit, elvárásait.  

 

 A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 
 

A bölcsődébe a felvétel önkéntes, a szülő saját elhatározásából kérheti. A felvételi 

kérelmet a szülő (törvényes képviselő) személyesen terjesztheti elő. A gyermek 

bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: 

Felvételt kezdeményezhet: 

• szülő 

• védőnői szolgálat 

• házi gyermekorvos, szakorvos 

• gyermekjóléti és gyámügyi hivatal 

• rehabilitációs és szakértői bizottság 

 

A bölcsődei beiratkozásokra minden év májusában kerül sor. A fenntartóval 

egyeztetett beiratkozási napokat a helyi sajtóban az intézmény meghirdeti, illetve a 

város honlapján közzéteszi. A nevelési év közben felvétel csak szabad férőhely 

esetén lehetséges, a férőhelyet üresen fenntartani nem lehet. Azonnal gondoskodni 

kell a védelembe vett gyermekek felvételéről.  A felvételi kérelemhez az alábbi 

dokumentumok csatolandók: 

• A lakcímkártya másolata, Taj kártya másolata, gyermek egészségügyi kiskönyv 

• Munkáltatói igazolások 

• Iskolalátogatási igazolás tanulói jogviszony esetén 



• Szülő betegsége esetén orvosi igazolás 

• Az illetékes Munkaügyi Központ igazolása a munkaerő piaci képzésen való 

részvételről 

• Az ellátásra való jogosultságot igazoló gyermekorvosi igazolás 

• Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását az emelt családi pótlék 

folyósításáról 

• A háziorvos, vagy házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek 

     egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, nevelhető. 

 

A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a törvényes képviselővel 

megállapodást köt, mely megállapodásban kitér: 

• az ellátás várható időtartamára, 

• a fizetendő étkezési térítési díj mértékére, 

• a fizetésre vonatkozó szabályokra, 

• a szolgáltatások formájára, módjára. 

Az intézménybe történő felvételről az intézményegység-vezető dönt. Az 

intézményegység vezető intézkedése ellen, az ellátásban részesülő az értesítés 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz benyújtott panasszal 

élhet. 

 

A bölcsődei ellátás megszűnése: 
 

A bölcsődei ellátás megszűnik: 

• a jogosultsági feltételek megszűnésével, 

• a szülő vagy a törvényes képviselő kérelmére ( kivétel ez alól a védelembe vett, 

bölcsődei ellátásra kötelezett gyermek ), 

• a bölcsődei házirend súlyos megsértése esetén, 

• a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a gyermeknek 

az ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, 

illetőleg magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. 

 

  



A szolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díj: 
 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított 

gyermekek napközbeni ellátásáért, és gyermekek gondozásáért térítési díjat kell 

fizetni. Az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, 

valamint a gyermek étkeztetésére. Tiszacsege Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról önkormányzati rendeletben 

szabályozza az intézményi térítési díjak, illetve a fizetendő személyi térítési díj 

megállapításának mértékét. 

1997. évi XXXI törvény 147.§ (3) re hivatkozva, a személyes gondoskodás körébe 

tartozó ellátások intézményi térítési díját az intézményt fenntartó évente állapíthatja 

meg. A változása nem vonja maga után a megállapodás egészének módosítását. 

 

Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak 
védelmével kapcsolatos szabályok: 
 
A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek 

esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést 

megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, 

munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési 

körülményeket biztosítson a számukra. Közfeladatot ellátó személynek minősül a 

kisgyermeknevelő munkatárs. 

 

Az ellátást igénybe vevőt megilleti: 
 

a személyes adatainak védelme, 

a magánéletével kapcsolatos titokvédelem, 

(egészségi állapota, személyes körülményei, jövedelmi viszonyai, szociális 

rászorultság), panasztétel joga. 

 

A bölcsődei szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés az 

ellátást igénybevevőt megilleti a személyes adatainak védelme, joga van az 

intézmény működésével kapcsolatos adatok megismeréséhez. 



A bölcsőde különös figyelmet fordít a gyermeki, szülői jogok érvényesülésére, 

tájékoztatással, érdekképviselettel. 

 A gyermekek napközbeni ellátása keretében a bölcsődei ellátásban részesülők 

jogainak és érdekeinek érvényesítését elősegítő Érdekképviseleti Fórum működik.  

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai: 
az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy más törvényes képviselői közül 3 fő 

az intézmény dolgozói közül 1 fő 

a fenntartó képviseletében Tiszacsege Város Önkormányzata részéről 1 fő 

 

Az érdekképviseleti fórum feladatkörében eljárva: 
Megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat, dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, 

intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál, az intézmény szakmai ellenőrzését 

ellátó megyei gyámhivatalnál, véleményt nyilváníthat az intézményegység 

vezetőjénél a gyermeket érintő ügyekben,javaslatot tehet az intézmény 

alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, 

működéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról,egyetértési 

jogot gyakorol az intézmény házirendjének jóváhagyása tekintetében.  

A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek 

érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek panasszal élhetnek 

a fórumnál:az intézményi ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,a gyermeki 

jogok sérelme, valamint az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén. 

 

Élelmezés  
Az élelmezés a modern táplálkozástudományi elvek szem előtt tartásával, szigorúan 

ellenőrzött minőségi követelményeknek (HACCP) megfelelően történik.  

A bölcsődei élelmezés során az alábbiakra fordítunk figyelmet:  

- Az étel mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű legyen. 

- A higiénés követelményeknek megfelelő legyen.  

 

3.1. Minőségpolitika  
Elsősorban a kisgyermekek igényeit tartjuk szem előtt, az ő érdekeiket kívánjuk 

szolgálni. Célunk: 20 hetes kortól 3 éves korig a gyermekek egészséges testi - lelki 

fejlődésének biztosítása, a gyermekek személyiségének tiszteletben tartásával, a 

családdal együttműködve. Különösen nagy hangsúlyt fektetve a hátrányos - 



halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, hiszen évről-évre növekszik a 

számuk, fejlődésük eredményességéhez a bölcsődénknek egyre nagyobb részt kell 

vállalnia. 

Mindezt higiénikus, esztétikus, inger gazdag környezetben, hogy a szülő 

biztonságban tudja gyermekét, amíg ő dolgozik vagy tanul. Célunk, hogy a bölcsőde 

a gyermekjóléti alapellátás részeként járuljon hozzá a gyermek testi, értelmi, érzelmi 

és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez. 

Minőségpolitikánk a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségét kell, hogy hordozza 

magában. 

 

Az intézmény ellátandó célcsoport /hitvallása/  
A 0-3 éves korosztály nevelésének, gondozásának minősége rendkívül 

meghatározó, hiszen az egészséget, a jólétet, az együttműködés képességét, a 

szociális készségeket és vágyat mind-mind az itt szerzett élmények befolyásolják. 

Ebben az időszakban a szellemi, érzelmi és szociális készségek kibontakoztatása a 

legfontosabb feladat. Hisszük, hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen 

szociális lény, akinek joga van derűs, szeretetteljes légkörben, elfogadó 

környezetben, a közösségben tevékenykedve megkapni mindazokat a fejlesztő 

hatásokat, melynek segítségével sokoldalú, harmonikus személyiség válhat belőle. 

Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a világra nyitott, fogékony, 

érdeklődő, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak.  

 

3.2.Tárgyi feltételrendszer bemutatása 
 

A bölcsőde tárgyi feltételei 
A fenntartó által biztosított berendezési tárgyak a gyermekek biztonságos, szabad 

mozgását szolgálják, azt ösztönzik. Kiválasztásánál figyelembe vettük a korcsoportok 

szerinti szükségleteket, a mozgásfejlettség szintjét, illetve a csoportok létszámát is. 

Játékkészletünk minden játéktevékenységhez adott:  

• érzékelés és észlelés, 

• finommotorika fejlesztés, 

• szerepjátszó eszközök,  

• építő- konstruáló eszközök, 



• udvari játékok, 

• mozgásfejlesztő eszközök, 

• bútorzatunk is megfelel a XXI. század elvárásainak. 

 

Só szoba 
Az Intézményükben só szobát alakítottunk ki, ahol só téglák biztosítják a megfelelő 

klímát a betegségek megelőzéséhez, a jó közérzet, a jó egészségi állapot 

fenntartásához. A gyermekek napirendjébe, a szakmai irányelveknek megfelelően 

illeszkedik a só szoba használata. A gyermekek „saját” kisgyermeknevelőjükkel 

veszik igénybe ezt a fejlesztési lehetőséget. Az itt eltöltött idő alatt a kisgyermekek 

különböző játékokkal játszhatnak, illetve mondókázhatnak, énekelhetnek a 

kisgyermeknevelőjükkel. 

 
3.3 Személyi feltételek 
Az intézmény személyi létszáma a fenntartóval történt egyeztetések alapján az 

alábbiak szerint alakul:  

Kisgyermeknevelő/Intézményegység- vezető:   1 fő 

Kisgyermeknevelő:       5 fő 

Bölcsődeorvos:                                                             1 fő 

Technikai dolgozók:   1 fő 

A gondozó-nevelő munkát az Önkormányzat által biztosított közcélú dolgozók segítik. 

 

Kvalitások  
Intézményünkben minden szakdolgozó jól képzett, hivatása iránt elkötelezett, 

szakmai tapasztalattal rendelkező, gyermek centrikus szemléletű, empatikus. 

 

Képzési, továbbképzési terv 
Csecsemő-és gyermeknevelő gondozók továbbképzése: 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek  

számára kötelező a szakmai továbbképzés, melyet a 1993. évi III. Törvény 

szabályoz, a részletes szabályokat a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet tartalmazza. 

A továbbképzési kötelezettség minősített továbbképzésen való részvétellel 

teljesíthető. Továbbképzési tervvel minden kisgyermeknevelő rendelkezik. Szakmai 

tanácskozásokon, továbbképzéseken minden évben részt veszünk.  A bölcsőde 



szakmai programjának és az ötéves kiemelt szakmai célunknak megfelelő 

továbbképzéseket részesítjük előnyben. Havonta egy alkalommal belső 

továbbképzést tartunk, ahol megvalósul a tapasztalatcsere, egymástól való tanulás. 

 

A képzési ciklus alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 

60 továbbképzési pontot kell megszerezni. 

A kötelező továbbképzések tervezése a fentiek figyelembevételével, előre 

meghatározott ütemterv alapján történik, mely a fenntartóval is egyeztetésre kerül. A 

továbbképzések témáinak kiválasztásánál lehetőséget biztosítunk a 

kisgyermeknevelők érdeklődési körének megfelelően. Továbbképzési ütemterv 

alapján szervezzük a szakemberek részére a továbbképzéseken való részvétel 

biztosítását. 

 

Önképzés:  
a bölcsődében dolgozó szakemberek, a továbbképzéseken való részvételen felül is  

rendszeresen képezik önmagukat. Szakkönyvek olvasásával, szakmai folyóiratok  

beszerzésével, jogszabályokat értelmező kiadványok olvasásával, internet 

használatával. 

Tűz és munkavédelmi oktatáson évente részt veszünk. 

 

  



IV. A bölcsődei nevelés-gondozás feladatai 
 

Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 
Célunk a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet megteremtése, a fejlődés támogatása, a primer szükségletek egyéni 

igények szerinti kielégítése. 

Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az 

alapvető kultúr higiénés szokások kialakulásának segítése (a testi-lelki harmónia 

kialakulását és megőrzését segítő napirend – ezen belül: étkezés, mosakodás, 

öltözködés, alvás, szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés, játék, mozgás). 

 

Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése 
 Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség 

szerinti megelőzése, ill. csökkentése, a gyermekek segítése az esetlegesen átélt 

nehézségeik feldolgozásában, a kisgyermeknevelő-gyermek közötti szeretetteljes, 

érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásának segítése, az egyéni 

szükségletek kielégítése a csoportban, az én tudat egészséges fejlődésének 

segítése. 

A bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés 

szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia 

fejlődésének segítése. 

Lehetőségteremtés a kisgyermeknevelővel és/vagy a társakkal közös élmények 

szerzésére, az én érvényesítés és a tolerancia egyensúlyának irányába befolyásolva 

a gyermek fejlődését.  

A kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv 

felébresztésével és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, kérdések 

megválaszolása). 

A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, a hátrányos helyzetű, az elhanyagolt 

gyermekek nevelése-gondozása többlet-törődéssel, szükség esetén más 

szakemberek bevonásával. 
 

  



A megismerési folyamatok fejlődésének segítése: 
 
Az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, erősödésének, az érdeklődési kör 

bővülésének segítése, a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő 

tevékenységek lehetőségének biztosítása.  

A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és 

helyzetmegoldási minták nyújtása, az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása, az 

önálló véleményalkotásra, a döntésre, a választásra való képessé válás segítése, 

ismeretnyújtás, a tájékozódásnak, a tapasztalatok és élmények feldolgozásának 

segítése. 

A gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, 

megerősítése, az önkifejezés lehetőségeinek megteremtése az egyes helyzetekben. 
A mindennapi mesélés, mondókázás jelen van a bölcsőde életében. 

 

  



V. A bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei 
 

Gondozás célunk, hogy minél szorosabb, bensőséges kapcsolat alakuljon ki a 

gyermek és kisgyermeknevelője között, amelynek elsődleges feladata a gyermek 

testi szükségleteinek kielégítése. A gyermek aktív részvevője kell, hogy legyen a 

gondozási műveleteknek, ezzel is segítve őt a szociális kompetencia kialakításában. 

 

Gondozás 
 

Bensőséges interakciós helyzet kisgyermeknevelő és gyermek között, melynek 

elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. A szociális 

kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek csecsemőkortól kezdve 

aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy 

próbálkozni, hogy közben érzi a gondozónő figyelmét, biztatását, támogató 

segítségét; Sikeres próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza 

(ez növeli az együttműködési kedvet), a sikertelenségért viszont nem jár 

elmarasztalás. Lényeges az elegendő idő biztosítása, mivel az egyes mozzanatok 

megtanulása hosszú gyakorlást igényel. A felnőttel való kommunikáció érzelmi 

töltése, a kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az 

önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására. 

 

Játék  
A játékot a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységének tekintjük, 

s mint ilyet a bölcsődei nevelés legfontosabb eszközének tartjuk. A legtöbbet akkor 

tehetjük gyermekeinkért, ha már kisgyermekkorban megteremtjük számukra a 

szükséges feltételeket. Ennek érdekében tudatosan figyelünk a következőkre:  

• napirend szervezésénél megfelelő idő jusson játékra  

• megfelelő légkör, hely eszköz biztosítása  

• gyermekek igényei, jelzéseire reagálunk  

• megfelelő minőségű és színvonalú játékok biztosítása  

 



Konklúzióként elmondhatjuk, hogy felismertük azt, hogy a játék az ember életét 

alapvetően befolyásoló jelenség. A játék lehetőségét a korai életévekben magas 

színvonalon biztosítani tehát hosszabb távon megtérülő befektetés. 

 
Ének-zene, mondóka 
 

A gyermekek érzelmi és értelmi fejlődésének segítése a beszédfejlődés az artikuláció 

fejlesztése, zenei tevékenységek végzése. A mondókákat ritmikus mozgássorral 

bemutatjuk, többször ismételjük. A dalokat és mondókákat Forrai Katalin Ének a 

bölcsődében c. könyvéből választjuk. „Nem a zenét tanulják, hanem a zenéhez 

vezető érzékenységet” (Kokas Klára) 

 
Vers, mese 
A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi- (ezen belül beszéd, 

gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban 

a ritmusa, a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. 

A verselés-mesélés, képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így 

a kisgyermek számára alapvető érzelmi biztonság egyszerre teltétel és eredmény. A 

gyermek olyan"tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, amelyekre más helyzetekben 

nincs lehetősége. Fejődik emberismerete a főhőssel való azonosulás fejleszti 

empátiáját, gazdagodik szókincse. A mese segíti az optimista életfilozófia és az 

önálló véleményalkotás alakulását. A bölcsődében a népi és az irodalmi műveknek 

egyaránt helye van. 

 

A helyzetek alakítását, alakulását a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapota és ebből 

fakadó igényei befolyásolják elsősorban. 

 

Alkotó tevékenységek  
 

Öröm forrása legyen maga a tevékenység: érzelmek feldolgozása és kifejezése, az 

önkifejezés, az alkotás – nem az eredmény. Rajzolás, mintázás során a direkt 

nevelői ráhatások kerülése. Kezdeményezés, alkotókedv készség kibontakozása. 

Kézügyesség fejlesztése. 



Alkotó játék A finommotorikát fejlesztjük a különböző technikák bemutatásával. 

Papírtépés, nyomdázás, vágás, ragasztás, gyurmázás, festés. A /gyermekek egyéni 

ötleteit támogatjuk. A tevékenységeket az évszakokhoz és az ünnepekhez igazítjuk. 

A gyermekek alkotásait a szülők számára is láthatóvá tesszük 

 

Egyéb tevékenységek 
Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és 

megoldásához a környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl, 

viráglocsolás, gyümölcsnap előkészítése stb. A gyermekek bármikor 

bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos, a 

tevékenykedés nem lehet feladat. A igazodással próbálkozás, az együttműködés, és 

a feladatok megosztása Az egyes tevékenységek fejlesztik az ízlést, a hétköznapi 

élet esztétikuma iránti igényességet a mások fele fordulást, mások igényeinek 

figyelembevételét és az empátiát.          

  

Mozgás  
A mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, 

ugrás, stb.) Fejlesztik a testi képességeket, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, 

állóképesség, de fontos szerepük van az egészség megőrzésében. Nevelési cél: a 

mozgás az egészség megszerzésére, megszilárdítására, a szervezet fejlődésének- 

növekedés, gyarapodás és testi képességek kialakításának- elősegítésére és a 

mozgásműveltség fejlesztése mellet örömforrásként kell, hogy szolgáljon.  

 
Környezet-természet tevékeny megismerése: 
A környezet megismerésénél a gyermekek saját tapasztalataira építkezünk. A 

gyermeki rácsodálkozásból adódó élményeket kihasználva keltjük fel a környezet 

megismerése iránti vágyat. 

Udvarunkon megfigyeljük az apróbb rovarok, madarak életét, a növényeket. 

Terméseket, virágokat gyűjtünk, melyekkel tevékenykedve, azokról beszélgetve 

bővítjük szókincsüket, ismerkedünk a színekkel. Havi rendszerességgel 

gyümölcsnapot tartunk. 

 

  



Tanulás 
Folyamatjellegéből következik, hogy az előzetes tapasztalatoknak, az előzetes 

tudásnak döntő befolyása van arra, hogy mi az, amit a gyermek megtanulni képes a 

szó lehető legtágabb értelmében. 

 

A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. 

A pszichikum energiája véges, azaz konstans. Az azonos időben zajló tanulási 

folyamatok intenzitása különböző. A fejlődés, a tanulás folyamatos, időkorlátok 

nélküli, egyéni ütemnek megfelelő. A gyermekek között érdeklődés, tanulási 

stratégia, tanulási típus tekintetében megmutatkozó különbségek léte  természetes. 

A tanulás folyamat, melyben vannak megtorpanások, stagnálások, sőt visszaesések 

is. 

A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődében nincs 

helye, ugyanis nem a fejlettebb szint gyors elérése a cél, hanem az, hogy minden 

gyermek örömteli tevékenységek során jusson előbbre. 

Az önálló gondolkodás, a véleményalkotás és a döntésképesség kibontakozásának 

segítése a tanulás fontos céljai. 

A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a 

játék, a felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció. 

 

 A tanulás formái: 
- utánzás, 

-  spontán játékos tapasztalatszerzés, 

a kisgyermeknevelő-gyermek interakcióból származó ismeretszerzés és 

szokáskialakítás. 

  



 

VI. A bölcsődei élet megszervezésének elvei 
 

Kapcsolat a szülőkkel 
 

A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja 

a gyermek fejlődését. A családi és a bölcsődei nevelés-gondozás összhangja, a 

szülők és a kisgyermeknevelő közötti partneri kapcsolat kialakítása elengedhetetlen 

feltétele a gyermekek harmonikus fejlődésének. A kisgyermeknevelő, mint 

szakember, szaktudásával, tapasztalataival tudja segíteni a szülőt gyermeke 

nevelésében.  

- A családlátogatás célja: a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek és a 

szülőknek otthoni környezetben való megismerése. A családlátogatás arra is 

lehetőséget nyújt, hogy a szülő bővebben informálódjon a bölcsődei életről, jobban 

megismerje azokat a kisgyermeknevelőket, akikre gyermekét bízza. 

- A szülőcsoportos beszélgetések: tematikus beszélgetések a csoport 

kisgyermeknevelőinek vezetésével a csoportba járó gyermekek szüleit foglalkoztató 

nevelési témáról. A problémák megosztása, egymás meghallgatása segíti a szülői 

kompetenciaérzés megtartását.  

- A szervezett programok: a családok igényeihez igazodó többlet-lehetőségek a 

családok segítése, a szülői kompetencia növelése, valamint a család és a bölcsőde 

közötti kapcsolat erősítése érdekében. Kiszámítható rendszerességgel havonta, 

családi délutánt tartunk a bölcsődénkben.  

- Csoportos szülői értekezlet /augusztus, október, április/ 

- Közös programok tervezése, 

- fenntartóval egyeztetett, illetve közösen szervezett rendezvények.   

 

Beszoktatás (adaptáció) - szülővel történő fokozatos beszoktatás 
A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi 

előtérbe. Az anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és 

megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását. A kisgyermek és a 

kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új 

környezetének elfogadásában, jelentősen megkönnyíti a beilleszkedést a bölcsődei 



közösségbe, mérsékeli az adaptáció során mutatkozó stressz reakciók (pl. étkezési, 

alvási nehézségek, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, a szülőhöz való fokozott 

ragaszkodás, a viselkedésben, szokásokban, az önállóság terén jelentkező 

esetleges változások… stb.) súlyosságát, időbeni elhúzódását.  

 

A  „sajátgondozónő-rendszer” : 
Személyi állandóság elvén nyugszik, több figyelem jut minden gyermekre, 

biztonságot nyújt a gyermek számára, átsegíti a bölcsődei élet során adódó 

nehézségeken. 
Beiratkozáskor az intézményegység-vezető tájékoztatja a szülőt a felvétel rendjéről, 

az személyi térítési díjról, annak beszedési módjáról, a beszoktatás menetéről, 

családlátogatásról, orvosi ellátásról, házirendről és az intézmény nyári zárásának 

időpontjáról. 

A kisgyermeknevelők családlátogatás alkalmával ismerkednek a gyermek 

környezetével, megbeszélik a beszoktatás időpontját, menetét. 

A kisgyermeknevelők bevételkor érdeklődnek a szülőktől a gyermekről. Átadáskor 

tájékoztatják a szülőket a bölcsődében történtekről. 

 

Gyermekcsoportok szervezése 
A bölcsődei gyermekcsoport létszámát jogszabályok határozzák meg. 

Életkor szerint homogén és vegyes csoportok egyaránt előfordulnak.  

 

Napirend 
A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, 

szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak 

megvalósítását kívánja biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a 

kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. Bölcsődénkben őszi-

téli, tavaszi-nyári napirend alapján gondozzuk gyermekeinket. 

  



 

VII. Az intézmény szakmai céljai 
 

Kiemelt szakmai célunk a következő 5 évre szóló fejlesztendő terület: 
 

A testi fejlődéshez megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékra van szükség. 

Szakmai célunk, hogy az egészséges táplálkozásra neveljük a gyerekeket. 

Igyekszünk az étlapon kívül is több zöldség - és gyümölcsféleséggel megismertetni a 

gyermekeket, játékos formában megszerettetni velük ezek fogyasztását. Törekszünk 

a helyes étkezési és kultúr higiénés szokások kialakítására. Szakmai célkitűzésünk, 

hogy az eleve hátrányos helyzetű családokból bekerülő gyermekek szocializációját 

egészséges testi-lelki és pszichoszomatikus fejlődését elősegítsük, mozgásigényét 

kielégítsük, szokásrendszerét kialakítsuk. 

  



 

VIII. Megvalósítás módja, eszközei 
 

A gyermek fejlődését a kisgyermeknevelők az Egészségügyi Törzslap Fejlődési 

lapján regisztrálják, illetve az üzenő füzetben az egyéni fejlődés állomásairól 

tájékoztatják a szülőt.  

- Zöldség- és gyümölcsnapokat szervezünk, ahol az adott gyümölccsel, zöldséggel 

ismertetjük meg a gyerekeket (színnel, formával, ízzel). 

Ilyenkor az adott gyümölcsről szóló énekkel, mondókákkal próbáljuk felhívni a 

gyerekek figyelmét. 

Következetesen alakítjuk a helyi étkezési kultúr higiénés szokásokat, bevonjuk őket a 

terítésbe, tálalásban, így ösztönözve érdeklődésüket, hogy mire óvodába mennek, 

elsajátíthassák ezeket a szokásokat. 

 

- Harmonikus fejlődéshez elengedhetetlen a megfelelő mozgásigény, – az időjárás 

függvényében – sokat tartózkodunk a szabad levegőn, az udvaron nagymozgásos 

játékok keltik fel a gyermekek mozgásigényét, ilyen a csúszda, a kismotor és a 

tricikli. A csoportszobában szintén életkornak megfelelő, különféle játékokkal, 

mondókákkal próbáljuk ösztönözni, aktivitásra serkenteni őket. 

 

- Megfelelő játéktér (kuckók) kialakítása a csoportszobában az egyszemélyes játék 

biztosítására. A szerepjátékokhoz a kisgyermeknevelők személyes példaadással 

adnak ötletet; igyekszünk bővíteni az ez irányú játékeszközök készletét 

  



 

IX. A megvalósítás mérése, ellenőrzése:  
 
- üzenő füzet 

- szülői elégedettség/kérdőív, üzenőfüzet bejegyzései/ 

- fejlődési lap 

 

A fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére: 
Nagyon sok területen önálló a gyermek: egyedül étkezik, öltözködik, tisztálkodik, 

legfeljebb apró segítséget igényel. 

- Már nem csak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi magát biztonságban, 

hanem szívesen játszik társaival is. 

- Jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket, a csoportban 

kialakított szokásokat, szabályokat, az ezekhez való alkalmazkodás nem jelent 

nehézséget számára 

- Környezete iránt nyitott, érdekli minden, szívesen vesz részt új 

tevékenységekben, 

- Gazdag szókincse van, elsősorban beszéd útján tart kapcsolatot felnőttel, 

gyermekkel, a gyermekek többsége szobatiszta. 

 

  



X. A Bölcsőde kapcsolatrendszere 
 

A szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módja 
A fenntartóval egyeztetett bölcsődei ellátásról szóló tájékoztatás az intézményben 

található hirdetőtáblán kiírás formájában, az elektronikus médiában, a www. 

tiszacsege.hu honlapon,valamint nyomtatott formában, a helyi újságban jelennek 

meg az intézménnyel kapcsolatos információk, aktualitások és változások. 

 

Egyéb együttműködési formáink 
- Gyermekjóléti Szolgálat: 
Mint a Szociális Szolgáltatók napközben ellátó intézménye, a bölcsőde szoros 

kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal annak érdekében, hogy a rászoruló 

gyerekek a megfelelő ellátásban részesülhessenek a Gyermekvédelmi Törvénynek 

megfelelően.  

- esetmegbeszéléseken a bölcsődevezető rendszeresen részt vesz 

- veszélyeztetettség esetén bejelentési kötelezett 

- Védőnői Szolgálat 

- Gyermekorvos: Ellátja a Bölcsőde orvosi teendőket heti 2 órában 

gyermekcsoportonként    

 

Szakmai kapcsolatok: folyamatos kapcsolatot tartunk a környező bölcsődékkel, 

Görbeháza, Újszentmargita,. Egyek) tapasztalat és információ csere érdekében 

rendszeresen találkozunk. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Óvoda: 
Az együttműködést segíti, hogy nemcsak szervezetileg, de területileg is 

összekapcsolódunk, ezért jól ismerik az intézmények dolgozói egymás szakmai 

munkájának sajátosságait 

A két intézmény szoros, egymás munkáját segítő szakmai kapcsolatban áll. A 

kölcsönös érdeklődés lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését 

megértését, ezáltal a gyermekek számára az átmenet is zökkenőmentésebbé válhat. 

Az óvodába lépés megkönnyítése érdekében a gyerekekkel együtt felkerestük a 

leendő óvodai csoportokat, hogy még az átkerülés előtt ismerkedjenek az új 



környezettel, gyerekekkel, óvodapedagógusukkal. Valamint, szakmai nyílt napok 

keretében betekintést nyerhettek az óvodapedagógusok a bölcsőde életébe.  

Ez a találkozás lehetőséget biztosított a közös beszélgetésre, kérdések feltevésére,  

megválaszolására, valamint a gyermekek minél jobb megismerésére. 

Lehetőség nyílik közös programok szervezésére, amelynek mindkét szervezeti 

egység gyermekeinek, szülőinek, dolgozóinak közös élményt adnak (de tiszteletben 

tartják az életkori sajátosságokból adódó különbségeket is). 

A bölcsőde és óvoda integrált együttműködése az önálló szakmai kompetencia  

elismerésén alapul. 

 

Bölcsőde - óvoda átmenet. 
Folyamatosan egyeztetjük nevelési elveinket, közös programokat szervezünk 

(intézménylátogatások, kirándulások). „VÁLTÁS(KA)” elnevezésű innovációnkban 

részletesen bemutatjuk az átmenettel kapcsolatban felmerülő problémák megelőzési, 

kiküszöbölési, megoldási lehetőségeit. A gondozási-nevelési év végén, az óvodai 

beiratkozást követően szóban és írásban /átadólapon/ is átadásra kerülnek a 

gyerekek az óvodába. Egyéb kapcsolattartási formáink: 

- Bóbita Óvoda 

- Fenntartó önkormányzat 

- Bölcsődeorvos /hetente látogatja a gyerekeket/ 

- Védőnői szolgálat 

- Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálata 

Hajdúböszörményi Városi Bölcsőde /továbbképzések, fórumok helyszíne/ 

- Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat/szakértői bizottság/ 

- Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet 

- Emberi Erőforrások Minisztériuma 

- Magyar Bölcsődék Egyesülete 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

- Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. 

                                                                                                                                             

Tiszacsege, 2015. augusztus 27. 

        Kormos Józsefné 

            intézményegység-vezető 



Melléklet: 
 
- A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 

- Megállapodás - tervezet a bölcsődei ellátás igénybevétel  
 
A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek: 

 
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény, 
 

- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti; gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998.(IV.30.) NM rendelet, 

 
- A bölcsődei gondozás- nevelés szakmai szabályai Módszertani levél 2012 / 

 
• 235/1997. (XII.17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a 

személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 

személyes adatokról. 

• 328/2011-es (XII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátások és szakellátások térítési díjáról és 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról. 

• 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

• 257/2000 (XII.26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. és XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról.  

• 8/2000 (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző 

személyek adatainak működési nyilvántartásba vételéről. 

• 9/2000 (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző 

személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

• 2011. CXC Törvény a nemzeti köznevelésről 

• 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

 



Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 
Napsugár Bölcsőde 

4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. Tel.: 52/373-070 
E-mail: napsugarbolcsi@citromail.hu 

 
  
 

MEGÁLLAPODÁS 

Bölcsődei ellátás igénybe vételéhez 

 

Mely létrejött egyrészről  

Tiszacsege Város Önkormányzat fenntartásában működő Tiszacsegei Városi Óvoda és 

Bölcsőde, Napsugár Bölcsőde, mint ellátást nyújtó intézmény képviseletében eljáró 

intézményegység-vezető: 

…...……………………………………………………………………………........…. (név), 

(továbbiakban Ellátó Képviselője) 

másrészről: 

az ellátást igénybe vevő szülő, törvényes képviselő: 

Házassági neve:....................................................................................................................... 

Születési neve: ........................................................................................................................... 

Születési helye, ideje: ................................................................................................................ 

Anyja neve: ................................................................................................................................ 

Lakcíme: .................................................................................................................................... 

 (továbbiakban: Szülő) között, az alábbi feltételek szerint. 

 

A bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek: 

Neve: .......................................................................................................................................... 

Születési helye, ideje: ................................................................................................................ 

Anyja neve: ................................................................................................................................ 

Lakcíme: .................................................................................................................................... 

 

Szülő és Ellátó Képviselő, mindkettőjük jogainak és kötelezettségeinek tiszteletben tartása 

mellett egymással megállapodást kötnek az alábbiak szerint: 

1/a. Szülő és Ellátó Képviselője megállapítják, hogy Szülő kérelmet nyújtott be bölcsődei 

ellátás igénybevétele iránt, amelynek Ellátó Képviselője az intézményben férőhelyet biztosít 

számára. 



 

1/b. A bölcsődei ellátás várható időtartama: 

……………… év ……………………………. hó ………………………………… napjától 

……………… év ……...………………… hó ……………………………… napjáig terjedő 

határozott időre szól. 

2. A bölcsődei alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a 

gyermekek számára. Feladatát képezi a három éven aluli gyermekek gondozása - nevelése, 

harmonikus testi - szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembe vételével. 

3. A bölcsődei ellátás keretében a gyermekek életkorának és egészségi állapotának 

megfelelően az intézmény biztosítja: 

    a./ a gondozási- nevelési feltételit, 

a a.) a szülő, törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés 

lehetőségét, 

       a  b.) megfelelő textíliát és bútorzatot, 

       a c.) a játéktevékenység feltételeit, 

       a d.) a szabadban való tartózkodás feltételeit, 

    b./ az étkezést. 

4. Szülő a bölcsődei ellátás keretében nyújtott étkezésért és gondozásért Önkormányzati 

rendeletben megállapított összegű intézményi személyi térítési díjat fizet.  A személyi térítési 

díj megfizetése a Polgármesteri Hivatal pénztárában (4066 Tiszacsege, Kossuth út. 5 sz. alatt) 

a következő napokon történik: 

Hétfő: 8h_12h 

                                                        Csütörtök: 8h_12h.                                                                                             

5.  A gondozásért fizetendő díj összege:…..…….Ft/ nap,azaz ……………………Ft/ nap. 

     Gyermekétkeztetésért fizetendő díj összege:………Ft/nap,azaz………………..Ft./nap. 

                          Összesen: ……………..Ft/nap, azaz……………………………….Ft/nap 

6. A bölcsődei ellátás megszűnik: 

     a./ a megállapodásban megjelölt-, ill. a meghosszabbított időtartam leteltével. 

     b./ a jogosultsági feltételek megszűnésével. 

7. Az ellátás megszűnését a jogosult gyermek törvényes képviselője kezdeményezheti, 

melynek alapján az intézményegység-vezető az ellátást megszűnteti. 

8. Az intézményegység-vezető a bölcsődei ellátást megszünteti, ha az ellátás feltételei már 

nem állnak fenn. 



9. Szülő kijelenti, hogy e megállapodás tartalmát aláírást megelőzően elolvasta, vagy  

hozzátartozója vagy más, nem az Ellátó érdekkörébe tartozó segítő útján megismerte, 

megértette és a megállapodást jóváhagyólag aláírta, valamint egy példányát azt követően 

átvette. 

  

                                                           NYILATKOZAT 
 

Alulírott_________________________________________________________________név 
törvényes 
képviselője______________________________________________________________név 
mint bölcsődei ellátást igénylő ezúton nyilatkozom, hogy a Bölcsőde vezetője tájékoztatott az 
intézmény által vezetett nyilvántartásokról, az elektronikus nyilvántartásról, a gyermekek 
jogairól, a panaszjogról, az ellátás tartalmáról és feltételeiről, az intézményi és személyi 
térítési díjakról, az együttműködés hiányának esetleges következményeiről. Gyermekjogi 
képviselő neve: Dr. Kocsár Janka. 
Ezúton nyilatkozom arról, hogy az Intézménykötelező nyilvántartásához vállalom az adatok 
szolgáltatását. 
Nyilatkozom továbbá arról, hogy a jogosultsági feltételekben, lakcímben, valamint a 
természetes személyazonosító adatokban történő változásokról 8 napon belül írásban 
tájékoztatom az intézményegység vezetőt. 
Mint bölcsődei ellátást igénylő nyilatkozom arról, hogy az intézmény Házirendjét elolvastam 
és tudomásul veszem. 
Nyilatkozom továbbá arról, hogy a tájékoztatást követően az együttműködést vállalom. 
 
 
Tiszacsege,____________________ 

_________________________________ 
                                                                             szülő, törvényes képviselő 

 
_________________________________ 

                                                                            lakcím       
 

Tiszacsege, ……………………………………… 

 

 

………………………………………………    ……………………………………………… 

                              Szülő                                                            Ellátó Képviselője 

 

 

                                       













TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 POLGÁRMESTERE  
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 

e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
 

 Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
 Dr. Kertész Marianna jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. november 16-án tartandó ülésére 

Tárgy: a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A mezőgazdasági programban termelt tojások értékesítése miatt az önkormányzat 

tevékenységi körében szerepeltetni kell a növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó 

szolgáltatásokat.  

Fentiekre tekintettel szükségessé válik a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet 1-es és 3-as számú 

mellékleteinek módosítása.  

A rendelet 1. melléklete az alábbi önként vállalt feladattal egészül ki:   

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

A rendelet 3. melléklete az alábbi kormányzati funkcióval egészül ki:  

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 

megvitatni szíveskedjen. 

Tiszacsege, 2015. november 11.   

Tisztelettel: 

 Szilágyi Sándor 
 polgármester 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere 1 
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TERVEZET 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2015.(.. .) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete 
helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Tiszacsege, 2015. november 

 
 
 Szilágyi Sándor   Dr. Kertész Marianna 
  polgármester   jegyző 
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1. melléklet a /2015. (). önkormányzati rendelethez 
 

1. melléklet a 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelethez1 
 

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jegyzéke 
 

Az önkormányzat kötelező feladatainak jegyzéke 
 
 

Feladat A feladatellátás módja Jogszabályhely megjelölése 
vagy a  
feladatellátás alapja  

 
Egészségügyi ellátás 

 
háziorvosi alapellátás    feladat-ellátási szerződés 

háziorvosi és házi 
gyermekorvosi 
szolgáltatókkal 
 

1997. évi CLIV. tv. 152. §  
 

fogorvosi ellátás  feladat-ellátási szerződés  
fogorvosi szolgáltatókkal 
 

1997. évi CLIV. tv. 152. §  
 

háziorvosi ügyeleti ellátás  
 

a Tiszacsege-Egyek- 
Újszentmargita Központi 
Ügyeletet fenntartó társulás, 
Polgármesteri Hivatal  
 

1997. évi CLIV. tv. 152. §  
 

védőnői ellátás  feladat-ellátási szerződés  
védőnői szolgálattal 
 

1997. évi CLIV. tv. 152. §  
 

iskola-egészségügyi  
 

a gyermekorvosi szolgálattal 
kötött szerződés 
útján 
 

1997. évi CLIV. tv. 152. §  
 

 
Szociális ellátás 

 
önkormányzati segéllyel 
kapcsolatos feladatok 
 

a Polgármesteri Hivatal által 1993. évi III. tv 45. §  
 

lakásfenntartási 
támogatással (normatív) 
  

a Polgármesteri Hivatal által 1993. évi III. tv. 38 § - 39 §  
 

köztemetéssel kapcsolatos 
feladatok 

a Polgármesteri Hivatal által 1993. évi III. tv. 48. §  
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közmunka megszervezése a Polgármesteri Hivatal és az 
önkormányzati intézmények 

által 

1993. évi III. tv. 36. §  
 

szociális étkeztetés  
 

 a Balmazújvárosi Többcélú 
Kistérségi Társulás 
intézménye, a Humán 
Szolgáltató Központ  útján 
 

1993. évi III. tv. 62. §  
 

házi segítségnyújtás 
 

a Balmazújvárosi Többcélú 
Kistérségi Társulás 
intézménye, a Humán 
Szolgáltató Központ  útján 
 

1993. évi III. tv. 63. §  
 

nappali ellátás  a Balmazújvárosi Többcélú 
Kistérségi Társulás 
intézménye, a Humán 
Szolgáltató Központ  útján 

 

1993. évi III. tv. 65/F. §  
 

 családsegítés működtetése  
 

a Balmazújvárosi Többcélú 
Kistérségi Társulás 
intézménye, a Humán 
Szolgáltató Központ  útján 
 

1993. évi III. tv. 64. §  
 

 
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok 

 
gyermekjóléti szolgálat 

 
a Balmazújvárosi Többcélú 
Kistérségi Társulás 
intézménye, a Humán 
Szolgáltató Központ  útján 
 

1997. évi XXXI. tv. 39. § - 40. 
§  
 

helyettes szülői hálózat  
 

a Balmazújvárosi Többcélú 
Kistérségi Társulás 
intézménye, a Humán 
Szolgáltató Központ  útján 

 

1997. XXXI. tv. 49. §  
 

gyermekvédelmi 
kedvezményekre való  
jogosultsággal kapcsolatos 
feladatok  

 

a Polgármesteri Hivatal által 1997. évi XXXI. tv. 19. § - 
20/A §  
 

kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatással  
kapcsolatos feladatok  

a Polgármesteri Hivatal által 1997. évi XXXI. tv. 20/B §  
 

gyermekétkeztetés Füredi Hableány Bt.-vel 
kötött szerződés 

 

1997. évi XXXI. tv 
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Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális feladatok 
 

nyilvános könyvtári ellátása 
 

Dr. Papp József Könyvtár és 
Művelődési Otthon 
 

1997. CXL. tv. 53-54. § 67.§ 
(1)  
 

közművelődési tevékenység 
ellátása,  
közösségi tér biztosítása  
 

Dr. Papp József Könyvtár és 
Művelődési Otthon 
 

1997. CXL. tv. 73-81. §  
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 
(1) bekezdés 7. pont 

 
Környezetvédelmi feladatok 

 
a környezeti állapot 
figyelemmel kísérése,  
adatnyilvántartás és -
szolgáltatás teljesítése  

a Polgármesteri Hivatal által 1995. évi LIII. tv. 12. § (3)  
 

 környezetvédelmi program 
kidolgozása,  
jóváhagyása, az illetékességi 
terület  
környezeti állapotának 
elemzése, értékelése, a  
lakosság tájékoztatása; a 
környezetvédelmi  
programban foglaltak 
végrehajtása,  
folyamatos felülvizsgálata  

a Polgármesteri Hivatal által 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) b./, 
e./  
 

hulladékkezelési 
közszolgáltatás szervezése és 
fenntartása  
 

a NHSZ Tisza Kft.-vel kötött 
szerződés 

2012. CLXXXV. tv 33.§ (1)  
 

közterületen elhagyott 
hulladék elszállítása,  
hasznosítása, ill. 
ártalmatlanítása   
 

a NHSZ Tisza Kft.-vel kötött 
szerződés 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 
(1) bekezdés 5. pont  
 

hulladékgazdálkodási terv 
készítése  

 a Tisza-tavi Regionális 
Hulladékgazdálkodási 
Társulás útján 
 

2000. évi XLIII. tv. 35. § (1), 
(3)  
 

közterületek tisztántartása 
 

az önkormányzat 
intézménye, a Tiszacsegei 
Kommunális Szolgáltató 
szervezet útján 
 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 
(1) bekezdés 5. pont  
26/2004. (V. 27.) önk. 
rendelet 

 
Kommunális feladatok 

 

 
 5  
 



 

víztermelés, -kezelés, -ellátás a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt-
vel kötött üzemeltetési 
szerződés 
 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 
(1) bekezdés 21. pont  

ár- és belvízvédelemmel 
összefüggő tevékenységek 

az önkormányzat által   
 

1995. évi LVII. tv. 4.§ (1) f./  
 

közvilágítás  
 

 szerződéssel az E.ON Zrt. 
útján 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 
(1) bekezdés 2. pont  

köztemető fenntartása és 
üzemeltetése  

a Tiszacsegei Kommunális 
Szolgáltató Szervezet által 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 
(1) bekezdés 2. pont  
 

helyi közutak fenntartása az önkormányzat 
intézményei,  a Tiszacsegei 
Kommunális Szolgáltató 
szervezet és a Polgármesteri 
Hivatal útján 

 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 
(1) bekezdés 2. pont  
1988. évi I. tv. 8.§ (1)   
 

szennyvíz gyűjtése, tisztítása, 
elhelyezése 

a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt-
vel kötött üzemeltetési 
szerződés és a  az 
önkormányzat intézményei,  
a Tiszacsegei Kommunális 
Szolgáltató szervezet és a 
Polgármesteri Hivatal útján 

 

 

helyi közterületek 
fenntartása 
 

az önkormányzat 
intézményei, a Tiszacsegei 
Kommunális Szolgáltató 
szervezet és a Polgármesteri 
Hivatal útján 

 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 
(1) bekezdés 2. pont  
 

 
Településfejlesztési és területrendezési feladatok 

 
helyi építészeti örökség 

értékeinek védelme 
a Polgármesteri Hivatal által 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) 

b./, 57. § (2)  
 

településfejlesztés 
 

a Polgármesteri Hivatal által 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 
(1) bekezdés 1. pont  
 

településrendezés 
 

a Polgármesteri Hivatal által 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 
(1) bekezdés 1. pont  
 

 
Oktatással és neveléssel összefüggő feladatok 

 
óvodai nevelés  az önkormányzat 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (1)  
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intézménye, a Városi Óvoda 
és Bölcsőde 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 
(1) bekezdés 6. pont  
 

sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai  
nevelése  

az önkormányzat 
intézménye, a Városi Óvoda 

és Bölcsőde 

2011. évi CXC. tv 8. § (3) 
 

 
Sport feladatok 

 
a települési sport hosszú 
távú fejlesztése, a  
sport-szervezetekkel való 
együttműködés  
biztosítása, önkormányzati 
tulajdonú  
sportlétesítmények 
fenntartása  
 

a Polgármesteri Hivatal által 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 
(1) bekezdés 15. pont  
2004. évi I. tv. 55. § (1)  
 

 
Egyéb feladatok 

 
a nemzetiségek jogainak  
érvényesítése, a helyi roma 
önkormányzatok 
munkájának segítése  
 

a Polgármesteri Hivatal által 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 
(1) bekezdés 16. pont  
2011. évi CLXXIX. tv.  
 

polgármesteri 
hivatallétrehozása  
az önkormányzat 
működésével,  
valamint az államigazgatási 
ügyek döntésre  
való előkészítésével és 
végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok 
ellátására  
 
 

Polgármesteri Hivatal 
fenntartása 

1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1)  
 

adó, illeték kiszabása, 
beszedése, adóellenőrzés 

a Polgármesteri Hivatal által 1990. évi C. tv 

önkormányzati vagyonnal 
való gazdálkodás 

a Polgármesteri Hivatal és az 
önkormányzat intézményei 
által 
 

 2011. évi CXCVI. tv. 

vagyonkataszteri 
nyilvántartás vezetése 
 

a Polgármesteri Hivatal által 147/1992. (XI. 6.) Korm. 
rendelet 1. § (1)  

lakó- és nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 

a Polgármesteri Hivatal és az 
önkormányzat intézményei 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 
(1) bekezdés 9. pont  
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  által 1993. évi LXXVII. tv.  
Helyi vagyonrendelet  
 

közreműködés a 
foglalkoztatás  
megoldásában 
 

a Polgármesteri Hivatal és az 
önkormányzat intézményei 
által 
 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 
(1) bekezdés 10.. pont  
 

állati eredetű melléktermék 
elszállítása,  
ártalmatlanná tétele, ha az 
állati eredetű  
melléktermék - így 
különösen az elhullott állat  
tetemének - tulajdonosa 
ismeretlen vagy  
ismeretlen helyen 
tartózkodik, vagy az állati  
eredetű melléktermék a 
közterületen, vagy  
közúton van.  
 
 
 
 
 
 

a Balmazújvárosi Többcélú 
Kistérségi Társulás útján) 

2008. évi XLVI. törvény 19. §  
 

 
Az önkormányzat  önként vállalt feladatainak jegyzéke 

Feladat A feladatellátás módja Jogszabályhely megjelölése 
vagy a  
feladatellátás alapja  

 
Egészségügyi ellátás 

 
 

Vérvétellel és vérszállítással 
kapcsolatos feladatok 

 
 

 
kislabor működtetése 

 

 
Szociális ellátás 

 
Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíj 
Pályázat 

pénzbeli támogatás, a 
Polgármesteri Hivatal 
szervezete útján 
 

Helyi rendelet 

Arany János Ösztöndíj 
Pályázat 

pénzbeli támogatás, a 
Polgármesteri Hivatal 
szervezete útján 

képviselő-testületi határozat 
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Tanyagondnoki szolgálat Intézmény nélküli 

működtetés 
1993. évi III. tv.  

 
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok 

 
gyermekek napközbeni 
ellátásának biztosítása 
bölcsőde fenntartásával 

az önkormányzat 
intézménye, a Városi Óvoda 
és Bölcsőde 

1997. XXXI. tv. 42. §  
1997. XXXI. tv. 94. § (3) a)  
 

 
Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális feladatok 

 
rendezvények, közösségi 
programok szervezése  
 

az önkormányzat 
intézményei 

 

közművelődési, kulturális 
programok  
támogatása  
 
 

pénzbeli támogatás Költségvetési rendelet 
alapján  
 

 
Kommunális feladatok 

 
helyi piac működtetése az önkormányzat 

intézménye, a Tiszacsegei 
Kommunális Szolgáltató 
szervezet útján 

 

 

 
Sport feladatok 

 
 
sporttámogatások nyújtása   

 

 
pénzbeli támogatás a 
Polgármesteri Hivatal útján 

 
költségvetési rendelet, 
képviselő-testület határozata 
 
 
 

 
Egyéb feladatok 

 
civil szervezetek működési 
támogatása 
 

tevékenységükhöz pénzbeli, 
adminisztratív támogatás 
 

költségvetési rendelet 
 

önkormányzati lap kiadása a Polgármesteri Hivatal általi 
végrehajtás 
 

képviselő-testületi határozat 

kitüntetések adományozása a Polgármesteri Hivatal általi 
végrehajtás 
 

helyi rendelet 
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nemzetközi kapcsolatok 
ápolása 

a Polgármesteri Hivatal általi 
végrehajtás 
 

képviselő-testületi határozat 

helytörténeti helyek emlékek 
gyűjtése, falumúzeumok 
fenntartása 

dr. Papp József Könyvtár és 
Művelődési Otthon 

képviselő-testületi határozat 

tourinform iroda 
működtetése 

intézmény nélküli 
működtetés 
 

 

önkormányzati tűzoltóság 
támogatása 
 

pénzbeli támogatás  

termálstarnd üzemeltetése az önkormányzat 
intézménye, a Tiszacsegei 
Kommunális Szolgáltató 
szervezet útján 
 

 

kempingszolgáltatás 
 

az önkormányzat 
intézménye, a Tiszacsegei 
Kommunális Szolgáltató 
szervezet útján 
 

 

komp- és révközlekedés Csege – Rév Bt-vel kötött 
szerződés 

 

elektromos, híradás-
technikai célú közmű építése 

az önkormányzat 
intézménye, a Tiszacsegei 
Kommunális Szolgáltató 
szervezet útján 
 

 

Üdülési, egyéb átmeneti 
szálláshely-szolgáltatás 

Intézmény nélküli 
működtetés 

 

Növénytermesztés, állat-
tenyésztés és kapcsolódó 
szolgáltatások 

Intézmény nélküli 
működtetés 
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2. melléklet a /2015. (). önkormányzati rendelethez 

„3.  melléklet a 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelethez 
 

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFELADATA ÉS SZAKMAI ALAPTEVÉKENYSÉGI   
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BESOROLÁSA 

 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045230 Komp- és révközlekedés 
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város- , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107055 
081071 
042130 

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás  
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés 
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
 

AZ 096015 ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSI KORMÁNYZATI FUNKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ  
TELEPHELY 

1. Telephely megnevezése: Iskolai konyha 

2. Telephely címe: 4066 Tiszacsege, Fő u. 95. 

 
AZ 081071 ÜDÜLŐI SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁS ÉS ÉTKEZTETÉS KORMÁNYZATI 

FUNKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ TELEPHELY 
1. Telephely megnevezése: Fonyódliget Gyermeküdülő 

2. Telephely címe: 8640 Fonyód, Niklai u. 4.  

 
 11  
 



 

 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) 
 
A tervezett jogszabály: 
 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2013.(II.18.)  

önkormányzati rendelet módosítása 

 

A tervezett jogszabály várható következményei: 
 
Társadalmi hatásai: 
 

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása 
nincs. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának gazdasági hatása 
van. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának költségvetési 
hatása van. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelet megalkotásának környezeti 
következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet megalkotásának egészségügyi 
következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet 
befolyásoló hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

Nincs.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A feltételek biztosítottak, a rendelet 
elfogadása és alkalmazása nem igényel 
többletforrást. 

Kelt: 2015. november 11.  
  

 
Dr. Kertész Marianna 

     Jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2015. november 16-án tartandó ülésére 

Tárgy:  Szociális tűzifa szállítási költségének megvitatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 
jogcímén bruttó 14 401 800 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet 
756 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására használhatunk fel. 
A tűzifa beszerzés előzetes egyeztetése folyamán azonban a potenciális eladók jelentős 
összegű szállítási díjról beszéltek, melynek összege megközelítheti a 7 millió forintot és ez 
kedvezményes árnak számít. Ez a magas szállítási költség kétségesé tesz, hogy az elnyert 
támogatást teljes egészében igénybe tudjuk-e venni, avagy annak nagy részéről a 
költségcsökkentés érdekében le kellene mondanunk. 
 
A jelentős összegű szállítási költségekre tekintettel rendkívüli támogatási igénnyel fordultam 
a Belügyminisztérium felé, hogy a szállítási költséget fedezni tudjuk és minél több szociálisan 
rászoruló ember részesülhessen tűzifa-támogatásban 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
pedig elfogadni szíveskedjenek. 

 
Tiszacsege, 2015. november 8.   

         Szilágyi Sándor  
           polgármester 

 
 
  

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 

e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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Határozati javaslat: 
 
________/2015. (XI. 16.) KT. sz. határozat 

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy amennyiben az 
elnyert 14 401 800 Ft összegű támogatásból vásárolható 756 erdei köbméter keménylombos 
tűzifa szállítási költségeinek megfizetéséhez a Belügyminisztérium nem nyújt rendkívüli 
támogatást, abban az esetben a szállítási költségek megfizetését az Önkormányzat vállalja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a szállítási szerződés 
megkötésére. 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 



                          
 
 
 
   
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2015. november 16-án tartandó testületi ülésére 

 
 
Tárgy: A Tanyagondnoki Szolgálat megszüntetése a gépjármű beszerzési pályázat 
sikertelensége okán  

Tisztelt Képviselő-testület! 

2015. október 15. napján vettük kézhez a Jogi Ügyekért Felelős Helyettes 
Államtitkárság JHÁT-JF/4464/2 (2015) iktatószámú végzését, melyben a Tanyagondnoki 
Szolgálat ellátásához szükséges gépjármű beszerzésére irányuló, az MVH-hoz 2015. május 
07. napján benyújtott pályázatunk elutasításra került. Eme elutasító végzés birtokában 
kijelenthetjük, hogy egyre növekvő városüzemeltetési feladataink nem teszik azt lehetővé, 
hogy a jelenlegi járműpark birtokában (megfelelő, kizárólag az erre a célra használt 
gépjármű hiánya) a Szolgálatot fenntartsuk.  

 
Mivel kérelmünk csak részben befogadottnak minősül, így nincs lehetőségünk a 

Szolgálat működtetéséhez (bérköltség, üzemanyagköltség, gépjármű fenntartás költsége) 
normatíva igénylésére, mely így kizárólag költségvetésünket terheli.  
A Tanyagondnoki Szolgálat megszüntetése és a Szolgáltatói Nyilvántartásból való törlése, így 
a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött hatósági szerződés felmondása érdekében 
tárgyalások megkezdése szükséges, valamint elképzelhető, hogy az elnyert támogatási 
összeget, az 1 987 497 Ft-ot vissza kell majd fizetni. 
A tanyagondnok munkakört jelenleg Orbán Sándor tölti be, amely munkakör átszervezésre 
kerülne. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megvitatni és az alábbi 
határozatot meghozni szíveskedjen.  
 
Tiszacsege, 2015. november 11.  

          Szilágyi Sándor 
  polgármester 
 
 
 
 
 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 

e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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Határozati javaslat  
 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tanyagondoki 
Szolgálatot 2016. január 1. napjától nem kívánja működtetni. Felhatalmazza a polgármester, 
hogy a Szolgáltatói nyilvántartásból való törlés, valamint a hatósági szerződés felmondása 
érdekében intézkedjen.  
 
Végrehajtásért felelős:  Szilágyi Sándor polgármester 
  
Végrehajtási határidő: azonnal 

 



                          
 
 
 
   
 
 

POLGÁRMESTERI JELENTÉS 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2015. november 16-án tartandó ülésére 

 
 
 
A két ülés között eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról. 
 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy  

- 2015. szeptember 1-jén a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola tanévnyitó 
ünnepségén vettem részt.  
 

- 2015. szeptember 8-án Balmazújvároson a Balmazújváros Város Önkormányzata, a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a 
Hortobágyi LEADER Helyi Akciócsoport meghívására a „Népek és kultúrák 
keveredése” című szakmai konferencián vettem részt.  

 
- 2015. szeptember 10-én Budapesten a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 

Kft-nél Balla Krisztiánnal a KEHOP szakmai vezetőjével a szennyvízpályázat tárgyában 
személyes egyeztetést folytattam.  
 

- 2015. szeptember 14-én, valamint szeptember 17-én Debrecenben Pajna Zoltán a 
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnökének meghívására tájékoztató fórumon vettem 
részt. A fórumon tájékoztatást nyújtottak a TOP állásáról, a felhívások legfontosabb 
tartalmáról, illetve a projektfejlesztési folyamat megindításának első lépéseként 
iránymutatást kaptunk a következő időszak teendőiről. 

 
- 2015. szeptember 15-én Balmazújvároson a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú 

Társulása társulási ülésén vettem részt.  
 

- 2015. szeptember 16-án Hajdúnánáson Hajdúnánás Város Önkormányzata és a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal első ízben szervezte meg a Megyei 
Közfoglalkoztatási Kiállítást, ahol Tiszacsege Város Önkormányzata is képviseltette 
magát.  

 
- 2015. szeptember 22-én a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde tanévnyitó 

értekezletén vettem részt.  
 

-  2015. szeptember 25-én Debrecenben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésén vettem részt.  

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 

e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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- 2015. szeptember 26-27-én Városunkban is megrendezésre került az “Itthon vagy! – 
Magyarország Szeretlek!” országos tűzgyújtási program.  

 
- 2015. szeptember 28-án Komádiban megtekintettük a szociális lakásokat. 

 
- 2015. szeptember 28-án Balmazújvároson a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület 

programzáró konferenciáján vettem részt.  
 
 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
107/2015.(IX. 15.) KT. számú HATÁROZAT:  
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy 
határozott, hogy 1.416 m3 mennyiségű kemény lombos tűzifa megvásárlásához támogatási 
igényt nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 
Jelentem a Képviselő-testületnek, hogy a pályázat határidőben benyújtásra került és 
önkormányzatunk 756 m3 tűzifa támogatásba részesül.  
 
109/2015.(X. 27.) KT. számú HATÁROZAT:  
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy 
döntött, hogy a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását 
továbbra is a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása keretein belül kívánja ellátni. 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a döntésről a Balmazújvárosi Kistérség 
Többcélú Társulásának elnökét értesítettem.  
 
112/2015.(X. 27.) KT. számú HATÁROZAT:  
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában elfogadta a 
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezető beosztásának ellátására 
vonatkozó pályázati felhívást.  
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázati felhívás kihirdetése megtörtént. 
 
114/2015.(X. 27.) KT. számú HATÁROZAT:  
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában 
módosította a Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízás adásáról 
szóló határozatát.  
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a döntéssel kapcsolatos intézkedések 
megtétele megtörtént.  
 
120/2015.(X. 27.) KT. számú HATÁROZAT:  
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában kifejezte 
szándékát arra vonatkozóan, hogy az üresen maradó házi gyermekorvosi praxis ellátására 
2016. január 1. napjától a Mándi Medic Kft. keretein belül Dr. Mándi Zsuzsa csecsemő-és 
gyermekgyógyász szakorvossal, mint helyettes orvossal feladat-ellátási szerződést kössön. 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a szükséges szándéknyilatkozatot 
megtettem.  
 



 
 
121/2015.(X. 27.) KT. számú HATÁROZAT:  
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában a 
Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesületet támogatásban részesíti. 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a döntésről a Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület 
elnöke értesítése megtörtént.  
 
122/2015.(X. 27.) KT. számú HATÁROZAT:  
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy 
döntött, hogy a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány által pályázati támogatásból megvalósuló 
mikrobusz beszerzésénél felmerülő többletköltségekhez szükséges fedezetet biztosítja.  
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a döntésről a Tiszacsege Fejlődéséért 
Alapítvány elnöke értesítése megtörtént.   
 
123/2015.(X. 27.) KT. számú HATÁROZAT:  
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy 
döntött, hogy a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósághoz eszközbeszerzésre és működési célra benyújtott pályázat többlet 
költségéhez a szükséges többletforrást biztosítja.  
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a döntésről a Városi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület elnöke értesítése megtörtént.   
 
Kérem jelentésem elfogadását. 
 
Tiszacsege, 2015. november 11.      
 

Szilágyi Sándor 
 polgármester 



Közmeghallgatás



Különfélék
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