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Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolája

Tanév eleji helyzetelemzés
Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre:
A legszükségesebb karbantartási munkálatokat a működtetőa nyár folyamán elvégeztette.
A beázások javítását és egyéb javításokat, festéseket a volt karbantartóink végezték, mert az
óvoda működésképes állapotba hozása a GAMESZ alkalmazottait teljesen lekötötte. A
Katona József utcai óvoda teljes rekonstrukciója miatt november végéig a Bóbita óvoda
csoportjai a a Mikszáth utcai épületbe költöznek. Ehhez az óvoda épületünkben komoly
felújítási munkálatokat kellett elvégezni. Az ideiglenes óvodai beköltözés miatt nemtudjuk
használni a feljlesztő foglalkozások kistermeit, és a tornaszobát. Ez a helyhiány komoly
szervezési gondokat fog okozni a fejlesztő, felzátkóztató foglakozások és a gyógytestnevelés
óráinak megtartásában.
A taneszközeink száma nem gyarapodott az elmúlt esztenedőben, azonban a meglévő
eszközeink megfelelően előkészítve várják az új tanév indítását.
Iskolánkban a hagyományos taneszközök mellett 19 interaktív tába segíti a színvonalas
nevelő-oktató munkát, amelyekhez laptopok és megfelelő szoftverek is rendelkezésre állnak.
A jó színvonalú nevelő-oktató munkánkhoz szükséges tárgyi feltételeket adottak.

Személyi feltételek alakulása
Iskolánk rendelkezik a jó szakmai munkához szükséges elegendő számú és
végzettségű szakemberrel.
• Pedagógusok száma:
36 fő
intézményvezető
1 fő
intézményvezető helyettes
1 fő
tanító
17 fő
tanár
19 fő
Tartósan távol lévő dolgozók:
GYES - en lévő dolgozók:
1 fő
Pedagógiai munkát segítők száma: 3 fő
iskolatitkár
1 fő
pedagógiai asszisztens
1 fő
rendszergazda
1 fő
Légrádi Pék Evelin, és Kiss Orsolya kolléganőink GYES-ről visszaérkezve újra munkába
álltak. Dávid Renáta kolléganőnk anyai örömök elé néz, így már nem állt munkába.
Az áttanítások ebben az évben is folytatódnak. A Noszlopy iskolából Lauer Péter angol
szakos kolléga két csoportban (6., és 8. évfolyamon) angolt tanít. Ugyancsak a Noszlopy
iskolából Bőle Ágnes a 6. évfolyamon egy osztályban magyart, Juhászné Kiss Gabriella
három osztályban (egy ötödik és két hatodik) történelemet, a 7. és 8. évfolyamon pedig
Molnár Erzsébet tanít technikát.
A 7. és 8. osztályos biológia tanítás feladatát az előző évhez hasonlóan Boros Gábor rajzbiológia szakos kolléga végzi, aki a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanára.
Technika tantárgy oktatását 5.és 6. évfolyamon alsós kolléganőink Héger Józsefné, Horváth
Lászlóné, Nagy Gézáné, valamint Horváth László kolléga oldja meg.
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Az előző évhez hasonlóan iskolánk pedagógusai is kiveszik részüket az áttanításokból.
Guricza Gyula kollégánk heti 3 órában tanít kémiát a Somogysámsoni Általános Iskolában ,
Dr. Ledniczki Istvánné heti 3 órában fizikát Mesztegnnyői Általános Iskolában , és Zsiborás
József heti 3 órában infromatikát tanít a Sávolyi Általános Iskolában.
Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok:
Tanulók létszáma:
Ebből:
BTM tanuló
SNI tanuló
HHH tanuló

403 fő
34 fő
9 fő
11 fő

Tanulócsoportok száma: 17 csoport
alsó: 8 csoport
felső: 9 csoport
Tanulószobás csoportok száma: 3
1. osztályok tanítói:
1.a: (Emeltszintű testnevelés)
Horváth Lászlóné
Szarkáné Sárdi Viktória
1.b: Sümeginé Farkas Rita
Tölgyesné Nadrai Mária
5. osztályos osztályfőnökök:
5.a osztály: Stamler Edit
5.b osztály: Sárkány Zsoltné
A munkaközösségek munkájának célszerűbbé tételének érdekében változást tervezünk az
előző évhez képest, két korábban közös munkaközösség a továbbiakban önállóan
intézményenként végzi a munkáját.
Az eddigi közös (Noszlopy-Mikszáth) reál tárgyak, az idegen-nyelvi és magyar-történelem
munkaközösségeket önálló intézményi munkaközösség váltja fel.
A reál tárgyak (matematika- fizika-kémia – földrajz- biológia – informatika-technika)
munkaközössége vezető: Guricza Gyula, az idegen-nyelvi és humán tárgyak
Megszünt a művészeti munaközésség.
A többi munkaközösség változatlan formában működik tovább.
A közös (Noszlopy-Mikszáth) testnevelés munkaközösség vezetője: Bőle László
A közös (Noszlopy-Mikszáth) osztályfőnöki munkaközösség vezetője: Horváth Zoltánné
Önálló munkaközösség:
Alsó tagozatos munkaközösség vezető: Horváth László
Az iskola nevelői által szervezett nyári táborok sok gyermeket fogadtak:
-

Társas - játék
Néptánc - kézműves
Kosárlabda tábor
Sakktábor
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-

Kézilabda tábor U9/U10
Angol tábor
Német tábor
Vitamin torna tábor
Kézilabda tábor U7/U8
Kosárlabda tábor
Erdei iskola (2 csoport)

Augusztus végén a leendő első osztályosok ismerkedtek az iskolával, iskolai szokásokkal,
tanító nénikkel és egymással.

A 2015/2016. tanév kiemelt feladatai
A tanév rendjét és feladatait az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI
rendeletében szabályozta.
A tanév fő feladatait a Köznevelési Törvény, és a Pedagógiai programunk határozza meg. A
felmenő rendszerben a Köznevelési törvény és Pedagógia programunk szerint- az idén
harmadik és hetedik évofolyamokon folytatódik a módosítások bevezetése. Új tantárgyként
lép be a harmadik és hetedik osztályokban a hit illetve erkölcstan tantárgy.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében az „Innovatív iskolák
fejlesztése” című pályázat az „Innováció Marcali általános iskoláiban (TÁMOP – 3.1.4.-12/2)
projekt végére értünk, ettől a tanévtől fenntartási feladataink lesznek.
Megszervezendő foglakozások, tevékenységek a tanév folyamán:
- Egészségnap (tervezett időpontjai: 2016. március 5., és 2016. június 15.)
- Egészséghét (tervezett időpontja: 2015. novenber 16 - 20.)
- Mindennapos testnevelés
- Informatika sazkkör)
- Komplex közlekedési ismeretek oktatása (baleset-megelőzési ismeretek)
- Komplex közlekedési ismeretek oktatása (egészségfejlesztési ismeretek)
- Elsősegélynyújtási ismeretek gyerekeknek:
- Erdei iskola
- Nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek
- Sportkirándulás
- Nyelvi tábor
- Nyelvi témahét
- Nyelvi vetélkedő
A Köznevelési Törvényben, valamint a végrehajtásról szóló rendeletben foglaltak szerint
végezzük nevelő-oktató munkánkat.
- 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet. A nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
-

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról.
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A tanév kiemelt feladatai, célkitűzései
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül az idei tanévben
meghatározónak tartjuk:
o Az alapkészségek hatékony, módszeres fejlesztését.
o A kompetencia alapú oktatás továbbfejlesztését. Előtérbe helyezzük a
módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatást. A
hatékony, kooperatív tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatását, és az
önművelés igényének kialakítását.
o A szövegértés fejlesztését tanórákon és tanórán kívül. Az olvasás és
írástechnika folyamatos fejlesztését.
o A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztését.
Beszédfejlesztés: a helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására
törekszünk.
o Az idegen nyelvek oktatásában kommunikatív nyelvoktatás fejlesztését.
o A különleges gondozást igénylő, a magatartási problémákkal rendelkező
tanulókkal egyéni bánásmód kialakítására törekszünk.
o Hatékony módszertani eljárásokkal a hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatása .
o Fontos célkitűzésünk az egészséges életmód alapjainak megismertetése és
gyakoroltatása.
o A környezettudatos magatartás kialakítása, a környezet értékeinek
megismerése, megbecsülése, védelme. Tanulóinkban olyan szemlélet
kialakítására törekszünk, amelynek célja a lakóhely és lakókörnyezet
megismerése és megóvása.
o Az egésznapos iskolai oktatás során a tanulói önállóság, a kötelességtudat
erősítése.
o Egységesen és következetesen fellépünk a fegyelmezetlen magatartású és
hanyag szorgalmú tanulókkal szemben. Fontos feladatunknak tekintjük a
verbális és fizikai erőszak visszaszorítását, megelőzését, az iskolai fegyelmi
helyzet javítását. A beilleszkedési- és magatartászavarral küzdő tanulók
egyéni bánásmóddal való fejlesztését, beilleszkedését segítjük.
Hiányzások ellenőrzését kiemelten kezeljük és ellenőrizzük.
A különböző szintű tanulmányi és sportversenyekre, művészeti vetélkedőkre,
pályázatokra céltudatosan készülünk tanulóinkkal.
Mindennapi folyamatos, következetes munkával felkészítjük tanulóinkat „az olvasásiszövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődésének” országos mérésére.
A hagyományainknak megfelelő színvonalas programokat, műsorokat biztosítunk az
iskolai rendezvényeken, ünnepségeken.
Az iskola tárgyi feltételrendszerének, környezetének fejlesztésére törekszünk, fokozott
figyelmet fordítunk az értékmegóvásra, a rongálások megelőzése érdekében.
Kiemelten figyelünk az intézményi kapcsolatainkra.
Hatékony együttműködést kívánunk folytatni az egészségüggyel, az iskolai védőnővel,
a rendőrséggel.
A tanulószoba tanulási rendjét következetesen betartva nyugodt tanulási légkört
biztosítunk.
A tanév során előre tervezetten minden osztály 1 tanítási napot vehet igénybe
tanulmányi kirándulás céljára.
Meghirdetjük e tanévben is a felsős tanulók részére a sítábort, az angliai és
németországi tanulmányutat.
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•

Az erdei iskola szervezésére lehetőséget bíztosítunk, de iskolai források hiánya miatt,
a költségek teljes egészében az érintett szülőket terhelik.

Önértékeléssel kapcsolatos feladataink
Kiemelet feladataink között szerepel a 20/2012. (VIII. 31.) (Módosítás : 2015. ápr. 22.)
EMMI rendelet alapján a tanfelügyelethez kapcsolódó intézményi önértékelés.
E folyamatnak nevelőtestületi szintű megismerése rendkivül fontos, hiszen a 2016. évi
ellenőrzésben szereplőkre már vonatkozik ez a módosítás. Ez azt jelenti, hogy az
Önértékelési kézikönyvben alapján el kell végeznünk a pedagógus önértékelést.
Első lépésként az Önértékelési kézikönyv tartalmának alapos megismérese lesz a
feladatunk.

A tanév folyamán a tanítási órákon kívüli foglalkozások időpontjai:
Alsós tehetséggondozó foglalkozások időpontja: hétfő: 15- 1545
Iskolaotthonos és tanulószobás foglalkozások vége: 16 óra
Sportcsarnoki órák beosztása 2015. november 2-től 2016. március 31-ig:
A 3. -8 emelt szintű testnevelésre járó osztályok.
Az úszásoktatásban a következő sorrendben vesznek részt az osztályok:
2015. szeptember 14. – október 22.:
5.a,
6.a,
6.b
2015. november 2. – 2016. január 22.:
5.b, 2.b, 3.b
2016. január 25. – 2016. április 1.:
6.c,
4.b, 7.a
2016. április 4. – 2016. május 30.:
2.a,
3.a,
4.a
Intézményünk tanulói a következő tanulmányi versenyeken vehetnek részt:
„Regösök húrján...” országos vers-és prózamondó verseny
József Attila Szavalóverseny
„Szép Magyar Beszéd” verseny 5-8. évfolyamos tanulók számára
Alapműveleti Matematikaverseny
Országos Angol Nyelvi Verseny
Országos Német Nyelvi Verseny
Bolyai Matematika Csapatverseny
Herman Ottó Országos Biológiaverseny
Hevesy György Országos Kémiaverseny
Kalmár László Matematikaverseny
Newton Kupa
Öveges József Fizikaverseny
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny
Teleki Pál Országos Földrajz-földtan Verseny
Történelem Tantárgyi Verseny
Varga Tamás Országos Matematikaverseny
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Angol nyelvi verseny Balatonszentgyörgy
Alsós anyanyelv, Böhönye
Alsós anyanyelv – ének, Kéthely
Alsós matematikaverseny, Balatonkeresztúr
Alsós anyanyelv – rajz verseny, Marcali Mikszáth
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Alsós anyanyelv – környezetismeret verseny, Marcali Noszlopy
Rajz körzeti versenyek (Festetics P. Böhönye, Széchenyi Zs. Szakközépiskola)
Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
Diákolimpiai sportversenyek
Alsós játékos ügyességi verseny
Kinder+Sport (sport program)
Mikuláskupa
Minden olyan versenyen szeretnénk részt venni, amely az iskolánk oktatási nevelési
céljainak megvalósítását szolgálják.
A tanulók felkészítéséért az érintett szaktanár-kollégák illetve tanítók a felelősek.

A 2015/2016-os tanév rendje
A tanév rendjét az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendeletében
határozta meg.
A tanítási napok száma: 181 nap.
Alakuló értekezlet:
Tanévnyitó értekezlet:
Tanévnyitó ünnepély:
Műsort ad:
Felelős:

2015. augusztus 24. 900 óra
2015. augusztus 28. 900 óra
2015. augusztus 31. 1700 óra
2.b, alsós énekkar
Horváth Lajosné igazgatóhelyettes

Szorgalmi idő:

2015. szeptember 1-től – 2016. június 15-ig

Nevelési értekezlet:

2015. november 27. 900 óra
Munkánk aktuális kérdései
Szilágyi István főigazgató

A tanév első féléve:
Félévi nevelőtestületi értekezlet:

2016. január 22-ig tart.
2016. január 29. 1000
A félévi munka értékelése
Felelős: Györei István intézményvezető
Horváth Lajosné igazgatóhelyettes

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet:

2016. június 21. 900
Felelős: Györei István intézményvezető

Értékelések:
Félév:
Ballagás, tanévzáró:
Felelős:
Műsorért felel:
Osztályozó konferencia:
Félévi:
Év végi:

2016. január 29.
2016. június 18. 930 óra
Horváth Lajosné igazgatóhelyettes
Tóth Irén
2016. január 25. (felső 1400, alsó 1615)
2016. június 15. alsó tagozat 800
2016. június 15. felső tagozat 1000
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Csengetési rend:
Jelző csengetés:
750
(kedd: 740)
00 45
1. óra:
8 –8
2. óra:
855–940
3. óra:
1000–1045
4. óra:
1055–1140
5. óra:
1150–1235
6. óra:
1245–1330
Tanulószobás foglalkozások:
felügyelet
1245–1330–1415
1. tanóra:
1415–1500
2. tanóra:
1515–1600
Szülői értekezletek:
2015. szeptember 28.
2015. november 30.
2016. február 01.
2016. április 25.

1700 óra
1700 óra
1700 óra
1700 óra

Pályaválasztást segítő szülői értekezlet:

2015. november 23. 1700 óra
(csak a 8. osztályosok szüleinek)

Fogadó órák:
2015. szeptember 28. 1800 óra
2015. november 30. 1800 óra
2016. március 21.
1800 óra
2016. április 25.
1800 óra
Szünetek:
Őszi szünet: 2015. október 26-tól – 2015. október 30-ig
Utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök)
Első tanítási nap:
november 2. (hétfő)
Téli szünet:

2015. december 21-től – 2015. december 31-ig
Utolsó tanítási nap: 2015. december 18. (péntek)
Első tanítási nap:
2016. január 4. (hétfő)

Tavaszi szünet: 2016. március 24-től – 2016. március 29-ig
Utolsó tanítási nap: március 23. (szerda)
Első tanítási nap:
március 30. (szerda)
Nemzeti ünnepeink, évfordulók, emléknapok:
1849. október 6.:
Osztályok a zsibongóban kialakított emlékhelyet
osztályfőnöki órán.
Felelős: Györei Istvánné + osztályfőnökök
1956. október 23.:
2015. október 22-én reggel 735 (csütörtök) zsibongó
Felelős: Györei Istvánné (7.a)
Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja: február 25.
2016. február 23-án kedd reggel a hirdetés után
Felelős: Zsiborásné Varga Gyöngyi
1
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1848. március 15-e: 2016. március 11-én (péntek) reggel 735 -tól a zsibongóban
Ünnepi műsor: 4.b
Holokauszt emléknapja: április 16.
2016. április 12-én kedd reggel a hirdetés után
Felelős: Kiláné Meggyesi Zsuzsanna
Nemzeti Összetartozás Napja: 2016. május 31-én kedden reggel a hirdetés után
Felelős: Zsiborásné Varga Gyöngyi
Nemzeti ünnepeink, évfordulóink méltó megünneplését a faliújság dekorációja segítse.
Felelős: A műsorért felelős nevelő, valamint osztályfőnök
Nemzeti ünnepeink megemlékezésein a tantestület valamennyi tagja vegyen részt, és a
tanulók, valamint a felnőttek öltözéke az ünnephez méltó legyen.
Karácsonyi hangverseny: 2015. december 18. 1800 óra
Felelős: Stamler Edit, alsós munkaközösség
Az alsó tagozatos tanulók kulturális bemutatója: 2016. május 27. 1700
Diákönkormányzat szervezésében:
2015. október 16.
Töklámpás kiállítás. Ki mit tud?
2016. február 6-7.
Karnevál
Február 6.: alsó tagozat
Február 7.: felső tagozat
A karnevált követő hétfő (2016. február 8.) tanítási szünet
2016. április 01.
Fordított nap
2015. június 14.
Végzős-maradó tanulók játékos sportvetélkedője a városi
strandon, előtte ballagási főpróba
Felelős: Horváthné Simon Zsuzsanna DÖK segítő tanár
Egészségnap időpontja:
Alapműveleti Matematikaverseny időpontjai:
Iskolai forduló:
Megyei forduló:
Megyei forduló eredményhirdetése:
Országos forduló:
Nyílt napok:

Felső tagozat:
Alsó tagozat:

2015. december 1 – 2016. január 31.
2016. április 6. (szerda) 14 óra
2016. április 28. 14 óra
2016. május 14. (szombat) 10 óra
2015. november 24-25- 26.
2016. március 1-4.

Országos mérések:
Első osztályosok diagnosztikus mérése:
Tájékozódás 2015. október 09-ig, jelentés október 22-ig, mérés szükség esetén december 4-ig.
Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata:
2016. január 6. és 2016. június 01. között
5- 8. osztályos tanulók
Angol, német idegen nyelvi mérés az iskolák
hatodik és nyolcadik évfolyamain:
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2016. május 18.

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolája

Alapkészségek mérése:
(olvasási-szövegértési, matematikai):

2016. május 25.
6. és 8. osztályos tanulók

Vezetői értekezletek: Szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal a hónap második
hétfőjén.
Kibővített vezetői értekezletek: szükség szerint, de legalább kéthavonta, a második
csütörtökön.
Munkaértekezlet: szükség szerint, de legalább havonta a hónap 2. hétfőjén.
A 2015/2016. tanév feladattervét a nevelőtestület 2015. augusztus 28-ai értekezletén
egyhangúlag elfogadta.

M a r c a l i, 2015. augusztus 28.

Györei István
intézményvezető
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