Tiszadobi Széchenyi István
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Tiszadobi Széchenyi
Tehetségpont

4456 Tiszadob, Károlyi Mihály u. 7.
Tel.: +36-42-722-674.

Fax: +36-42-722-996.

E-mail: tiszadobisk@freemail.hu

Jegyzőkönyv
Készült Tiszadobon, 2016. június 28-án a 2015/2016-os tanév tanévzáró
nevelőtestületi értekezletén.
Helyszín: Széchenyi-terem
Létszám: 25 fő

Igazoltan távol: Tóth Erzsébet (mellékelve: jelenléti ív)

Hitelesítők:

Enyedi Lászlóné
Porkoláb Antal László

Jegyzőkönyvvezető: Kőszegi Ildikó
Napirendi pontok: Az értekezlet napirendi pontjai a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Vitányi György ig. úr tisztelettel köszönti a tantestület tagjait.
Az iskolai Honlap bemutatása.
Készítők: Gorzsás József, Sándor János
Oláh Károly ig. h.: Elismerését fejezi ki, nagyon jónak tartja az elképzelést.
Vitányi György ig. úr: Köszöni a bemutatkozást. Nagyon szép, nagyon jó.
Gratulál a készítőknek.
- Javasolja igazgató úr, hogy a nevelőtestület egy jegyzőkönyvi dicsérettel,
elismeréssel köszönje meg a készítők munkáját. Példaértékű munka!
Szavazás: a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta a Honlap tervezetét.
Nagy köszönet az önzetlen felajánlásért, a precíz, alapos munkáért.
- Igazgató úr ismerteti a tantestülettel az előkészületi munkát, az
egyeztetéseket.
- Dokumentumokkal segítsük a készítők munkáját! A jó ötlet, a sok javaslat
fontos.
- Igazgató úr megköszöni Gorzsás József és Sándor János munkáját.
Vitányi György igazgató úr ismerteti a napirendi pontokat a
nevelőtestülettel.
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Napirendi pontok:
Beszámolók
1. Oláh Károly igazgatóhelyettes - a 2015/2016-os tanév értékelése a
statisztika alapján.
 Javaslat: Vitányi György igazgató úr észrevétele: A művészeti iskolában
alapvizsgát tett tanulók kerüljenek be.
 Mulasztás év végén (125) órára- nincs jelentősége.
 Mulasztásai miatt nem értékelhető - 7 fő.
 Mulasztásai miatt év közben jegyei alapján értékelhető – Írjuk be a
statisztikába! – Záradék kiegészítése!
 Az iskola megfelelő záradékot alakíthat ki a helyi körülményeknek
megfelelően!
2. Polonkai Ibolya igazgatóhelyettes asszony: - Intézkedési Terv a
2015/2016. tanévre
- A kompetenciamérés eredmények értékelése
- Az Intézkedési Terv a 2014/2015-ös tanévtől az eredmények
függvényében – azóta minden évben el kell készíteni az iskolának- Az
eredmények nem romlanak, de nem is javulnak. Biztató!
- Az Intézkedési Tervet a tantestületnek el kell fogadnia.
Szavazás: A tantestület egyhangúlag elfogadta az Intézkedési Tervet.
Vitányi György ig. úr: Értékeljük a magunk munkáját!
3. a) Szabó Péterné osztályfőnök: - 1. a osztály tanévi teljesítménye.
Helyzetértékelés.
Vitányi György ig. úr: Köszöni az alapos beszámolót.
b) Tóthné Lakatos Ildikó of.: - 1. b osztály tanévi teljesítménye.
Helyzetértékelés.
Vitányi György ig. úr.: Köszöni a beszámolót.
Az évfolyam létszám bontáshatáron „táncol”. Még nincs végleges döntés, hogy
két osztály lesz-e. Hamarosan kiderül. Alapos munkát végzett mindkét nevelő.
Köszöni a pedagógusok munkáját.
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c) Szőke Katalin of .: - 5. a osztálytanévi teljesítménye. Helyzetértékelés.
Vitányi György ig. úr.: Köszönjük szépen. Likai Zoltán teljes neve
szerepeljen a beszámolóban.
- Mindhárom osztályfőnöknek köszöni az egész éves munkáját.
4. a) Pethéné Puskás Erika: „Művészeti-munkaközösség” munkaközösségvezető – a munkaközösség által végzett pedagógiai munka bemutatása.
Vitányi György ig. úr.: Köszöni szépen a szép beszámolót.
b) Királyné Réthi Julianna: „ Alsós-munkaközösség” munkaközösség-vezető
– a munkaközösség által végzett pedagógiai munka bemutatása.
Vitányi György ig. úr: Tartalmas és gazdag programot ismertettél.
Köszönjük.
c) Kőszegi Ildikó: „Felsős-munkaközösség” munkaközösség-vezető - a
munkaközösség által végzett pedagógiai munka bemutatása.
Vitányi György ig. úr: Köszöni szépen a színvonalas, kiemelkedően szép
beszámolót.
Kiegészítés:
Porkoláb Antal László: nagyon köszöni a beszámolót, ehhez van hozzászokva,
hihetetlen energia, precizitás van ebben a munkában.
Porkolábné Gadnai Katalin: Táblajáték versenyen részt vett tanulók „X.
Országos Hétpróba Táblajáték” verseny 2016. 05. 06. Gorszás Bence 4.a,
Balogh Barbara 6.b, Kovács Levente 8. b
Felkészítő: Gorzsás József, Kísérők: Gorzsás József, Gadnai Gáborné.
Balogh Marianna: 6. évfolyam tanulmányi kirándulása Aggtelekre a Kúria
Oktatóközpontba az EU Nemzeti Parkok Világnapja alkalmából.
Vitányi György ig. úr: Megköszöni a beszámolókat, szavazásra bocsájtja.
Szavazás: Mindegyik beszámolót a tantestület egyhangúlag elfogadta.
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Tájékoztatók:
a)Vitányi Györgyné: pályaválasztási felelős – továbbtanulás, nyolcadikosok
beiskolázása.
b) Fábri Zoltán: - sportköri eredmények értékelése
Vitányi György ig. úr: Köszönjük szépen az elért eredményeket.
c) Tóthné Lakatos Ildikó: - Útravaló pályázat új formája, újra szervezése.
Balogh Marianna: SNI tanulónak van-e esélye részt venni egy ilyen
pályázaton, egy ilyen programban?
d) Polonkai Ibolya ig.h.: - a szaktanácsadói látogatásokról szólt.
- A vezetőség nevében köszöni a kollégáknak a felkészülést.
- Pedagógusok és tanulók elismerése (4 fő osztályfőnöki díj, 1 fő Tiszadobi
Gyermekekért Emlékplakett, 3 fő Kiváló Széchenyis Tanuló, 53 fő Érdemes
Széchenyi Tanuló) /mellékelve névsor/
Vitányi György ig. úr: Gratulál a kitüntetetteknek még egyszer, köszöni
munkájukat.
e) Vitányi György ig. úr: Tájékoztató a Köznevelési Kerekasztal tárgyalásainak
eddigi eredményeiről /elektronikus úton is megkapta minden nevelő a szakmai
anyagot./
f) Vitányi György ig. úr: Tantárgyfelosztás a 2016/2017. tanévre a központi
változások tükrében.
Kissné Pirk Katalin munkája meg fog szűnni a megfelelő végzettség hiánya
miatt. Igazgató úr megköszöni eddigi lelkiismeretes munkáját.
Szuhai Szilvia: - a tankönyvmegrendelésről. A javítóvizsgázóknak nem
rendeltünk új tankönyveket, majd az eredménytől függően a pótrendelésből
fogunk. 2016. augusztus elején érkeznek az új tankönyvek.
Vitányi György ig. úr: gondolatébresztő szavai a változásokról, a
csapatmunkáról. Köszöni a kitartást, az egész éves együttműködést:
„A változás életünk egyik legmeghatározóbb kihívása.
Az alkalmazkodási képességünk megléte vagy hiánya az ember egyéni és
közösségi boldogulásának záloga. Az alkalmazkodási képesség fejlesztésének
két pillére az egyéni kitartás és a csapat-összetartozás fejlesztése.
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Ha belegondolunk, tulajdonképpen az adaptáció képessége biztosította az
emberiség fennmaradását az evolúció során.
A változás életünk része. Az állandó változásra folyamatos alkalmazkodással
válaszolunk. Ez nem mindig könnyű, sőt, néha nagyon nehéz!
De ha van egyéni kitartás és erős a csapat-összetartozás köteléke, akkor képesek
vagyunk újabb és újabb tanévet végig küzdeni, a tanévzárást elvégezni, és az új
tanévet előkészíteni, s meg is kezdeni mindent szeptember elsején. Amint
látjátok, ez a képesség megvan bennünk; kitartás és összefogás!
Köszönöm az egyéni kitartásotokat, és a csapat-összetartozás erősítésének
reményében segítsük egymást, hogy kipihenten és felkészülten találkozhassunk
a nyár végén a 2016/2017. tanév alakuló értekezletén.”
Oláh Károly ig.h.: tájékoztatója az osztályok jövő évi tantermeinek helyeiről.
Porkoláb Antal László: A dolgozói kirándulásról tájékoztatja a tantestületet.
Fábri Zoltán: Az elballagott gyerekeink nevében szeretném megköszönni a
tantestületnek a nyolc év munkáját. Megvendégelés.
K.m.f

Hitelesítők:

Enyedi Lászlóné
hitelesítő

Porkoláb Antal László
hitelesítő

Kőszegi Ildikó
jegyzőkönyvvezető

