
                                                        
 
 A 2018/2019 – es tanév szervezése 
 
Az első félév 2018. szeptember 1-én kezdődik és 2019. január 31 –én ér véget  
A második félév 2019. február 1-én kezdődik és 2019. június 28-án ér véget. 
 
Szünidők és más programok – az eseménynaptárban találhatók, amelyet havonta pontosítunk. 
 
Az iskola neve: Základná škola Endre Adyho s VJM - Ady Endre Alapiskola 
 
Az iskola típusa: 9 éves alapiskola 
 
Az iskola fenntartója:  Párkány város   2002. júl. 1-től 
 
Földrajzi működési területe: Párkány 
 
Az iskola székhelye: 943 01 Párkány, Ady u. 9. 
 
Postacím: 943 01 Štúrovo, Adyho 9 
 
Tel.: 036 / 7511 131 – helyettesi iroda          036 / 752 07 30 - titkárság 
         Fax: 036/ 752 0731 igazgatói iroda 
A vonzáskörzet jellemzői: kisvárosi iskola + környező községek 
                                          tényleges beiskolázási körzete:Ebed, Nána – fel. tag., 
Garamkövesd, 
                                                                                            Helemba, Kicsind, Kőhídgyarmat 
                                                                                            Bajta, Leléd, Bart,  Béla,  
                                                                                            Kisgyarmat                                  
                                                                    
Alkalmazottak száma:  fizikailag 76  ( átszámítva: 75,426) 
   Iskolai alkalmazott: 69  / átszámítva: 58,426/ 
     - pedagógus: 45             ( 44,9130)  
      Speciális pedagógus :1 
      Iskolapszichológus 1 / 0,9330/ 
     -  nem pedagógus: 12    ( 11,600 )  
    Iskolai klub: 10    ( 10, 000)   
    Iskolai étkezde: 7 / 7, 0 / 
 
A tanulók száma:  661  
Osztályok száma: 27                                                                 
Ebből 37 tanuló külföldön tanul.  
Fizikai létszám: 624 
    - alsó tagozat:   266 ... 12 osztály    
    - felső tagozat: 395.....15 osztály    
 A tanulók életkora: 6 - 15 év 
 A tanulók állampolgársága: 647 szlovák 
                                                    13 magyar 
                                                      1 thajföldi  
 
 A tanulók nemzetisége: 654 magyar 



                                              6 szlovák 
                                              1 thaj 
                                         
Napközis tanulók száma: 230   
 Napközis csoportok száma:   10+1/utazó/ 
     Párhuzamos osztályok száma: 1. és 3. évfolyamban …3  
                                                      2. évfolyam …2 
                                                      4. évfolyamban …4                                                        
                                                      5. – 9 évfolyamokban  ….3 
Egy osztályban átlagosan 24, 48 tanuló van. Leszámítva külföldön tanulókat 23,11 
Egy pedagógusra átlagosan 14,68 gyerek jut.- fizikailag 13,87 
  
 Integrált tanulók száma: 17 egészségügyi okokból + 5 szoc. hátr. helyzet miatt integrált,   
Külföldön tanuló diákok száma: 37  

• Magyarországon tanul:  21 tanuló 
• Nagy Britannia:  7 tanuló 
• Ausztria: 1 tanuló 
• Csehország: 3 tanuló 
• Németország:  4 tanuló 
• Románia: 1 tanuló 

Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek száma:   28 
                                             -alsó tagozat: 14, felső tagozat: 14 
  
A tanterv jellemzői:  
Alsó tagozatban: minden évfolyamban az innovált ISCED 1 állami oktatási program  és 
tanterv szerint tanítunk. 
Felső tagozatban: az 5.,6.,7. ,8. évfolyamokban az innovált ISCED 2, a 9. évfolyamokban az 
ISCED 2 állami oktatási program alapján kidolgozott iskolai oktatási program szerint 
dolgozunk. 
 
Szabad órák elosztása az egyes évfolyamokban: 
 
Innovált ISCSED1: 

1. évfolyam /3 /: + 2 magyar nyelv, +1 képzőművészet  
                           sportosztályban: + 2 magyar nyelv, + 1 testnevelés- jelenleg nincs 

2. évfolyam / 2/ : +1 magyar nyelv, + 1 képzőművészet 
                           sportosztályban: + 1 magyar nyelv, + 1 testnevelés – jelenleg nincs 

3. évfolyam /1/:  + 1 magyar nyelv 
4. évfolyam /0/ 

 
 
Innovált ISCED 2: 

5. évfolyam/2/:  regionális nevelés 
6. évfolyam/1/: + 1 matematika         
7. évfolyam/1/:  + 1 történelem 

   Átcsoportosítás: -1 kémia, +1 képzőművészeti nevelés    
8. évfolyam//1/:  +1 matematika, 

ISCED 2: 
9. évfolyam/4/: + 1 angol nyelv, +1 fizika, +1 matematika,  

+ 1 művészettörténet 



                                            
                                   Épület és  osztályok elhelyezése:  
 
      Ady u. 9. - 4  pavilonban folyik a tanítás 
                               
                        A pavilon - felújítva 
                        B pavilon – felújítva 
                        C pavilon –  földszint – felújítás alatt – szaktantermek kialakítása 
                        D pavilon – felújítva 
Megvalósult a régen tervezett összekötő folyasó a B és a C pavilonok között. 
Elkészült az iskola teátruma és a régiós tanösvény, valamint a D pavilon mögötti közlekedési 
pálya. 
                   
Felszerelés: tornaterem 1 
                    sportpályák : 2 műfüves pálya 
                    számítógépes szaktanterem 2 – felújítva 
                    fizika, kémia-biológia, nyelvi szaktantermek 
                    diákkönyvtár, pedagóguskönyvtár – felújítás alatt 
                    szertárak -   felújított szemléltetőeszközökkel 
2018/2019-es tanévben tervezett felújítások:  
 Szaktantermek létrehozása a C pavilonban – pályázati pénzből 
 
Az iskola vezetősége: 
 Iskolaigazgató - Fodor Zsuzsanna 
     Feladatköre: - az iskola menedzselése 
                         - kapcsolattartás a fenntartóval 
                         - személyzeti kérdések megoldása 
                         - munkajogi kérdések megoldása 
                         - nevelő-oktató munka ellenőrzése és értékelése 
                         - óralátogatások  
                         - központi felmérők íratása 
                         - jutalmazás 
 
Igazgatóhelyettesek: Himmler Zsófia - alsó tagozat + iskolai  klub 
                                 Folk Ildikó – felső tagozat  + pályázatok 
     Feladatkörük:  - a szakmai munkaközösségek tevékenységének koordinálása 
                             - óraelosztás + órarend 
                             - az osztályfőnökök munkájának koordinálása, ellenőrzése 
                           - napi szervezési feladatok ellátása  
                           - iskolai dokumentumok, statisztikai kimutatások vezetése, ellenőrzése 
                           - óralátogatások 
                           - jutalomjavaslatok 
                           - tankönyvrendelés irányítása 
                            -értékelési rend betartása 
 
Gazdasági vezető: Slovák Silvia 
       az iskola tárgyi feltételeinek javítása, újítása, segédeszközök rendelése 
       technikai dolgozók munkájának irányítása 
         
      Adminisztratív dolgozók: Mgr.Slovák Silvia - könyvelés, leltár, archív, költségvetés 
                                                Riban Szilvia - bérezés, személyzeti és munkajogi  kérdések 



 
Az igazgatót távolléte esetén Folk Ildikó helyettesíti. 
 
Az iskolai étkezde igazgatója: Valient Judit 
Az iskolai klub vezetője: Valašek Valéria 
 Pályaválasztási tanácsadó: Bauer Blanka - gyógypedagógus 
Nevelési tanácsadó: Mgr. Szalatnyai Erika - pszichológus 
   
Az iskola legfelsőbb fóruma a Pedagógiai Tanács, amelyet az iskola vezetősége 5-ször hív 
össze évente, és amely a legfontosabb kérdésekben dönt. 
A pedagógiai tanács üléseinek időpontjai: 
   1.   2018. szept. 18 – Az éves munkaterv ismertetése és jóváhagyása 
   2.   2018 . nov. 13. - negyedévi PT 
   3.   2019. jan. 22. - félévi PT 
   4.   2019. ápr. 16. - háromnegyedévi PT 
   5.   2019. jún. 20. – Évvégi értékelés 
 
Az iskola vezetősége szükség szerint bármikor munkaértekezletet hívhat össze, amelyen 
minden pedagógus köteles részt venni. 
                                     
Az iskolában működő szakmai munkaközösségek és azok vezetői: 
     1. alsó tagozat:  1-2. évfolyam -  Fazekas Marianna 
                               3 -4. évfolyam  -Švajcer Katalin 
     2. matematika, fizika, informatika, technika  -  Muszka Katalin 
     3. magyar nyelv, zene, képzőműv nev. , etika , hittan - Jakubík Teréz 
     4. szlovák nyelv, és idegen nyelvek  -  Szilva Mónika 
     5.  biológia, kémia, testnevelés  – Gyetven Melinda 
     6. földrajz, történelem, társadalomismeret  - Bacsó Péter 
     7. napközi – Bartal Anna 
      8. osztályfőnökök – felső tagozat:  Morvai Szilvia 
 
     A  szakmai munkaközösségek vezetőinek feladatköre:  

• tematikus tervek  kidolgozása az óraszámok függvényében 
• tankönyvek kiválasztása és a példányszámok egyeztetése a tankönyvfelelősökkel   
• alkotóversenyekre való felkészítés szervezése 
• a tehetséggondozás és felzárkóztatás szervezése 
• új kezdeményezések értékelése 
• a magasabb évfolyamokba való fellépés feltételeinek meghatározása 
• jutalomjavaslatok 
• felelnek az állami oktatási program által előírt tananyag feldolgozásáért és betartásáért 
• ellenőrzik a szakosoknál a tanmenetek betartását 
• belső felméréseket végeznek 

 
A szakmai munkaközösségek évente minimum 4-szer üléseznek az általuk 
kiválasztott napokon. 
 
A tantestület jellemzői: 

- Minden pedagógus szakképzett. 
 
A pedagógusok feladatköre:  



      - kidolgozzák tantárgyuk  éves tematikus tervét és leadják a szakmai munkaközösségek  
          vezetőinek ellenőrzésre 2018.  szeptember 28-ig 
     - meghatározzák a tanítási óra módszertani felépítését 
     - felelnek az elért eredményekért 
     - az adódó nevelési és oktatási problémák kezelése 
     - pontos órakezdés és befejezés 
     - ügyelet az óraközti szünetekben, iskolai étkezdében 
 
 
Osztályfőnökök + pontosan vezetik az adminisztrációt, tanulók adatait- változásokat időben 
                              jelentik, portfóliókat  
                          + időben leadják a statisztikai adatokat 
                          + állandó kapcsolatban vannak a szülőkkel, információk átadása a szülőknek 
                          + tanulók személyiségének fejlesztése, közösségépítés 
 
 A pedagógusok egyéb konkrét feladatai 
                                                                     
A tankönyvellátás felelősei: Halasi Éva– alsó tagozat 
                                              Diósi Erika -felső tagozat 
                                            
Könyvtárvezető: Bauer Blanka 
                             A könyvtár nyitvatartása: kedd, szerda, csütörtök  : 7. óra 13.15 – 14.00 
 
Országos tesztelések lebonyolátásáért felelős: Szőcs Kornélia 
                                                                       
                
Az iskolai krónika vezetője: Pesti Zsuzsanna 
Munkabiztonsági és tüzvédelmi felelős:  Rózsa István 
Nyitnikék szerkesztőbizottsága:  Valent Ákos, Hajtman Kornél, Szabó Melinda 7-8-9 
Sztakovics Erika 5-6. évf.,  Pesti Zsuzsanna 1-2. évf., Áron Andrea 3-4. évf. 
Kultúrműsorokért felelős: Izsák Ferenc , Ugrik Angelika  és Hajtman Kornél+ 4. és 9.évf. 
osztályfőnökei 
                                                                                       
Jegyzőkönyvvezetők: Ugrik Angelika 
                                     Križan Lucia    
 Az emberi jogok szakreferense:  Tomus Csintalan Márta 
 Egészségvédelmi szakreferensek: Ugrik Angelika - felső tagozat 
                                                       Tóth Szilárd  -  alsó tagozat 
Drogprevenció szakreferensei: Gyetven Melinda – felső tagozat 
                                                  Rózsa István – alsó tagozat 
Családi életre nevelés szakreferense:  Hogenbuch Annamária 
          
 Az iskola technikusai:  Valent Ákos és Balog Sándor                                   
 
 
Osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások szervezése 
 
 
 Kirándulások tervezhetők szeptember 1. és 2. hetére, valamint jún. 10 után 
Az osztálykirándulások időtartama:  1.,2.,3.,4. évfolyam .......... 1 nap 
                                                         5.   6.,7., 8.,9. évfolyam   ............2 nap 



Úszótanfolyam a 3. évfolyam, sítúra a 7. évfolyam részére, erdei iskola a 4. évfolyamokban 
szervezhető.  
 
 
 
     
                                           
 
Párkány, 2018. 09. 18.  


