
2018/19. tanév
Szülői tájékoztató

PACSAI ÁLTALÁNOS ISKOLA



Feltételek

Személyi 

 Álláshelyek

betöltése

 Új feladatkörök

Tárgyi 

 Nyári karbantartási

munkálatok

 ÚJ osztályterem

 Megszépült

épület,

állagmegóvás



A tanév rendje 
13/2018.(VI.14.)EMMI rendelet

 2018. szept. 03. , 2019. jún. 14.

 181 tanítási nap

 I. félév 2019. jan. 25-ig, értesítő 2019. febr. 01.

 Tanítási szünetek:

- Őszi szünet 2018. okt. 29-nov. 02.

(okt.26. ; nov. 05.)

- Téli szünet 2018. dec. 27- 2019. január 02.

( dec. 20.; jan. 03.)

- Tavaszi szünet 2019. ápr. 18-ápr. 23.

(ápr. 17.; ápr. 24.)

Tanítás nélküli munkanapok: 6

dec. 15, dec. 21.,febr. 08, márc. 01, júni. 14. osztálykirándulás



Témahetek/projektnapok
 Projektnapok:

 Egészségnap 2018. október 13. , Advent-nap 2018. december

01., Pályaorientációs nap 2019. március 01., Sportnap 2019.

június 13.

 Témahetek:

 Idegen nyelvi témahét 2018. november 05-16.

 Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2019. február 25. és

2019. március 01. között

 Digitális témahét 2019. április 08. és 2019 április 12. között

 Fenntarthatósági témahét 2019. március 18. és 2019. március

22. között



Szülői 

értekezletek/fogadóórák
 2018. szeptember 10. Összevont és osztályonkénti szülői 

értekezlet

 2018. október. 24. Pályaválasztási szülői tájékoztató

 2019. február 11. Osztályonkénti szülői értekezlet 

 Fogadóórák: 2018. november 12., 2019. április 08.

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



Országos 

kompetenciamérés

 Szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődését mérő

rendszer 6. és 8. évfolyamon, valamennyi tanulóra kiterjedően

 2019. május 29.

 A tanulók idegen nyelvi szövegértési képességeit vizsgáló

felmérés 6. és 8. évfolyamon angol/német nyelvből

 2019. május 22.

 A mérés napja tanítási napnak minősül, az Oktatási Hivatal

szervezi



Felmérések

 Diagnosztikus fejlődésvizsgálat: az alapkészségek sikeres

megalapozása érdekében az általános iskolák 2018. október

12-ig felmérik az első évfolyamon tanulók körét

 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata:

Országos mérés, értékelés keretében elvégezzük a felmérést

2019. január 09-április 26. között az 5-8. évfolyamon



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



KRÉTA

 A 2017/2018-as tanévtől bevezetésre került a KRÉTA

elektronikus napló rendszere.

 A 2. félévtől a szülők számára aktiválódott az elektronikus

ellenőrző funkció is.

 Link iskolai honlapon (om azonosító, születési idő)

 Házi feladatok megjelenése az elektronikus ellenőrzőben.

 Gyermek tanulmányi előmenetelének folyamatos nyomon

követése.

 A papír alapú ellenőrző továbbra is megmarad, hiszen az

orvosi igazolásokat továbbra is ebbe kérjük.



Pályázatok, Programok

 EFOP-3.2.4-16 Digitális kompetencia fejlesztése című projekt

keretében wifi hálózat kiépítése, 5. évfolyam digitális

tananyagtartalmak beépítése – kiemelt évfolyam (többi

évfolyamon is)

Fenntartás

 Testvériskolai program

 Integrációs Pedagógiai Rendszer : képesség-kibontakoztató,

integrációs felkészítést végzünk az oktatási esélyegyenlőség

jegyében (egyéni fejlesztés, mentori hálózat)



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, tehetséggondozás, felzárkóztatás,

Bozsik foci, kézilabda utánpótlás, karate

 Havi 1 alkalommal péntek osztálydélután (közösségfejlesztés)



Tehetséggondozás,

kultúra

 Versenyek, pályázatok alsó és felső tagozaton

(helyi, külsős, levelezős) Eredmények, sikerek

folytatása-fenntartása

 Köszönet a szülői segítségért (támogatás, utaztatás)

 Filharmónia Hangversenysorozat 3 hangv. 1400,- Ft

(október végéig részletben is) osztályfőnökök

 Hevesi Sándor Színház Zalaegerszeg 3 ea. 5000,- Ft

(október 15-ig) osztf.



Balesetmentes közlekedés, 

szabályok betartása
 Reggeli érkezés, délutáni távozás

 Tanulók ,járművek figyelembevételével

 Udvari behajtás mellőzése, parkoló felújítása zajlott!

 Autóbusz megálló KRESZ

„Tilos megállni: más járművel az autóbusz megállóhelyet jelző

tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül”



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/


Köszönöm a figyelmet!

Pálos Henrietta

2018. szeptember 10.


