
A 2017/18. tanév szülői 
tájékoztató

Pacsai Általános Iskola



Feltételek

Személyi 

• Álláshely került

meghirdetésre

• Új feladatkörök:

1. o., 3.o., 4. o.

- Felső tagozat rajz

Tárgyi 

• Nyári
karbantartási
munkálatok

• ÚJ osztályterem

1M FT értékben

• Megszépült
épület,
állagmegóvás



A tanév rendje 
14/2017.(VI.14.)EMMI rendelet

• 2017. szept. 01. péntek 2018. jún. 15. péntek

• 180 tanítási nap

• I. félév 2018. jan. 26-ig, értesítő 2018. febr. 02.

• Tanítási szünetek:

- Őszi szünet 2017. okt. 30-nov. 03.

(okt.27. ; nov. 06.)

- Téli szünet 2017. dec. 22- 2018. január 02.

( dec. 21.; jan. 03.)

- Tavaszi szünet 2018. márc. 26-ápr. 03.

(márc. 23.; ápr. 04.)

Tanítás nélküli munkanapok: 6

dec. 22, márc. 10.,márc. 26-28, osztálykirándulás



Témahetek/projektnapok

• Projektnapok:

• Egészségnap 2017. október 27. Advent-nap 2017. december 20.

• Sportnap 2018. április 21.

• Témahetek:

• Idegen nyelvi témahét 2017. november 6-18

• Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2018. március 5. és 2018.
március 9. között

• Digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között

• Fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között

Célja: gyakorlati ismeretek élményszerű, játékos módon való feldolgozása, 

szemléletformálás, újszerű pedagógiai módszerek alkalmazása.



Szülői 
értekezletek/fogadóórák

• 2017. szeptember 11. Összevont és osztályonkénti 
szülői értekezlet

• 2017. nov. 1. hete Pályaválasztási szülői

tájékoztató

• 2018. február 12. Osztályonkénti szülői értekezlet 

• Fogadóórák: október, december, március és május 
hónapok során a 2. hétfőn 16 órakor

• Ezen felül a pedagógusok egyéni időpontjaiban heti 
egy órában (honlap, tájékoztató)



Országos 
kompetenciamérés

• Szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődését

mérő rendszer 4., 6. és 8. évfolyamon, valamennyi

tanulóra kiterjedően

• Oktatási Hivatal szervezi 2018. május 23.

• A tanulók idegen nyelvi szövegértési képességeit

vizsgáló felmérés 6. és 8. évfolyamon angol/német

nyelvből

• OH 2018. május 16.

• A mérés napja tanítási napnak minősül



Felmérések

• Diagnosztikus fejlődésvizsgálat: az alapkészségek sikeres

megalapozása érdekében az általános iskolák 2017.

október 13-ig felmérik az első évfolyamon tanulók körét

• A tanulók fizikai állapotának és edzettségének

vizsgálata: Országos mérés, értékelés keretében

elvégezzük a felmérést 2018. január 09-április 37. között

az 5-8. évfolyamon



Tankönyv

• 1265/2017 Korm. h. értelmében a 2017-18-as

tanévben az 1-9. évfolyam valamennyi, a nappali

rendszerű oktatásban résztvevő tanulója, valamint a

nemzetiségi és a gyógypedagógiai nevelésben-

oktatásban részesülők alanyi jogon ingyenes

tankönyvellátásra jogosultak.

• A munkafüzetek és az 1-2. osztályos tankönyvek

kikerültek a tartós tankönyvek sorából, azokat év

végén nem kell leadni.



KRÉTA

• A 2017/2018-as tanévtől bevezetésre került a KRÉTA

elektronikus napló rendszere.

• A 2. félévtől a szülők számára aktiválódik az

elektronikus ellenőrző funkció is. Január hónap során

egy részletes tájékoztatót kapnak.

• A papír alapú ellenőrző továbbra is megmarad,

hiszen az orvosi igazolásokat továbbra is ebbe

kérjük.



Pályázatok, Programok

• TÁMOP 3.3.14. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok

kialakítása – Erőszakmentes kommunikáció (osztályfőnöki és

életvitel tanórák), további közös programok a baki iskolával

• TIOP 1.1.1-12 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése

a közoktatásban (IKT eszközzel támogatott tanórák, egyéb programok)

• Integrációs Pedagógiai Rendszer : képesség-kibontakoztató,

integrációs felkészítést végzünk az oktatási esélyegyenlőség

jegyében (egyéni fejlesztés, mentori hálózat)

• Útravaló ösztöndíj 7-8. évfolyamos tanulók számára



Munkarend

• 2011. évi CXC. tv. 27§ (2) előírja a 16 óráig kötelezően

megszervezendő egyéb foglalkozást, illetve az azon való

részvétel kötelezettségét

• Délutáni foglalkozások eredményessége, hatása a tanulmányi

előmenetelre

• Napközi, tanulószoba, középiskolai előkészítők,

tehetséggondozás, felzárkóztatás, röplabda, Bozsik foci,

kézilabda utánpótlás, Táltika művészetoktatás, karate

• Havi 1 alkalommal péntek osztálydélután (közösségfejlesztés)



Lemorzsolódás megakadályozása

• Jogszabályi rendelkezésre az OH korai jelző- és pedagógiai támogató-

rendszert hozott létre

• lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az a tanuló,

akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye

közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi

átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást

mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai

intézkedések alkalmazása válik szükségessé.”

• Rendszeres adatszolgáltatás az OH felé



Tehetséggondozás, kultúra

• Versenyek, pályázatok alsó és felső tagozaton

(helyi, külsős, levelezős) Eredmények, sikerek

folytatása-fenntartása

• Filharmónia Hangversenysorozat 3 hangv. 1400,- Ft

(október végéig részletben is) osztályfőnökök

• Hevesi Sándor Színház Zalaegerszeg 3 ea. 4400,- Ft

(október 15-ig) osztf.

• Bábszínház helyben



Kapcsolattartás

• Elérhetőségek: 92-568-014, pacsaisk@gmail.com

• Honlap: www.pacsaiskola.hu

• Pacsai Általános Iskola Facebook oldala  (újonnan 

beiratkozottak)

• ETIKUS használat (elérhetőség megadása az 

osztályfőnököknek)

• Személyügyi változások esetén 5 napon belül jelezni

mailto:pacsaisk@gmail.com
http://www.pacsaiskola.hu/


„Akár azt hiszed, képes vagy rá, 

akár azt, hogy nem, igazad lesz!”
/Henry Ford/

Köszönöm a figyelmet!
Pálos Henrietta

2017. szeptember 11.


