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Személyi feltételek

Munkakör a karcagi 

fejlesztő nevelés, 

oktatásban

Álláshelyek száma Betöltetlen 

álláshelyek 

száma

Pedagógiai munkát végzők 8 4

Pedagógiai munkát segítők 4 -

Munkakör az utazó 

gyógypedagógusi, 

konduktori hálózatban

Álláshelyek száma Betöltetlen 

álláshelyek száma

Pedagógiai munkát végzők 9,75 8,75

Kisújszállás, székhelyintézmény

Munkakör a 

székhelyintézményben

Álláshelyek száma Betöltetlen 

álláshelyek száma

Pedagógiai munkát végzők 39,4 6,4

Pedagógiai munkát segítők 26,15 0,15

Ügyviteli és műszaki 

dolgozók

12



• Udvar elkerítése.

• Kéménybontás, tetőjavítás.

• 2 csoportszoba, vizesblokk, porta 

kialakítása.

• Festés, mázolás.

• Porszívó, mosó-szárítógép, mosógép, kézi 

szerszámok, munkaruha, függöny.

• Két tanterem padlócseréje.

• Készségfejlesztő iskolába gépek, 

speciáliseszközök vásárlása.

• Iskolapadok, székek, tároló szekrények 

beszerzése.

• Karácsonyi ajándék a gyermekeknek.

• Ebédlő székek cseréje.

• Kollégiumi ágyak cseréje.

• Fűtés korszerűsítése, a falak és 

nyílászárók szigetelése.

• IKT eszközpark bővítése.

• Tornaterem bővítése, építése, 

sportszerek beszerzése.

• Egyéni fejlesztéshez termek kialakítása.

• Udvari játékok.

• Ebédlő korszerűsítése.

• Speciális tanszerek.

• Tantermek építése.

Tárgyi feltételek
EREDMÉNYEK

SZÜKSÉGLETEK



Törvények

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

• 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

• 2011. évi CLV. Törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 

fejlesztésének támogatásáról

• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról

• 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről



Kormányrendeletek

• 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény a köznevelési intézményben történő végrehajtásáról 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről

• 229/2012.(VIII.28) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról

• 110/2012. (VI. 04.)Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról



Miniszteri rendeletek

• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó 

intézményekről

• 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-

kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről

• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

• 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről

• 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről



Belső szabályozó dokumentumok
• SZMSZ

• Házirend

• Iratkezelési szabályzat

• Munkaköri leírások

•
Szakmai szabályzók:

• Pedagógiai program

• Kerettantervek és helyi tantervek

• Intézményi munkaterv

• Fejlesztő nevelés-oktatás rehabilitációs pedagógiai program

• Belső önértékelési program



MUNKATERV

TANTÁRGYFELOSZTÁS

TANMENET

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEK

KIEMELT NEVELÉSI, OKTATÁSI FELADATOK





Tanulói létszámok alakulása





Növekedett a tanulócsoportok száma



Tanulói jellemzők













Tanórán, iskolán kívüli nevelő-oktató munka



Környezet- és egészségtudatos nevelés



Szociális kompetencia-fejlesztés



Óvodai I. csoport/Süni csoport, csoportvezető: Pappné Oros Éva



Óvodai II. csoport/Pillangó csoport, csoportvezető: Törös Szilvia



Értelmileg akadályozott 1-2. osztály, osztályfőnök: Szőke Andrea



Értelmileg akadályozott 3-4-5. osztály, osztályfőnök: Zsódi Károlyné



Értelmileg akadályozott 6-7. osztály, osztályfőnök Nagy Erzsébet



Tanulásban akadályozott 1-3. osztály, osztályfőnök: Vidics Zoltán Lászlóné



Tanulásban akadályozott 4-5. osztály, osztályfőnök Murányiné Szabó Anna



Tanulásban akadályozott 6. osztály, osztályfőnök: Ferencz Annamária



Tanulásban akadályozott 7. osztály, osztályfőnök: Kovács Krisztina



Tanulásban akadályozott 8. osztály, osztályfőnök: Csillag Tiborné



Speciális autista I. osztály, osztályfőnök: Gazsóné Nagy Andrea



Speciális autista II. osztály, osztályfőnök: Balláné Tóth Éva



Speciális autista III. osztály, osztályfőnök: Barta Mária



Speciális autista IV. osztály, osztályfőnök: Kolicsné Vincze Erika



Készségfejlesztő iskola 9. osztály, osztályfőnök: Jakab Sándor



Készségfejlesztő iskola 11. osztály, osztályfőnök: Sóczóné Kása Gyöngyi



Tanulmányi mutatók 





Verseny- és pályázati eredmények

• „Mosolygó Fogacskák pályázat”

• „Álomút” rajzpályázat

• Sportversenyek


