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Az iskola munkatervét meghatározó jogszabályok 

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

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 Az intézmény alapdokumentumai (SZMSZ, pedagógiai program, házirend) 

 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről 

Helyzetelemzés 

A 2021/2022. tanév előkészületei során távozó pedagógusok, illetve betöltetlen munkakörök 

betöltése és a nyári felújítási munkálatok koordinálása volt az legnagyobb nyári feladat. 

Átszervezéssel, valamint új pedagógusok felvételével több hiányt sikerült megoldanunk, hiszen 

alkalmaztuk Csitári Lászlóné pedagógust az egyik első osztály napközis feladatainak 

ellátására, s betanítást lát el az alsó tagozat több osztályában. 

Szász Attila Dánielné történelem szakos pedagógust heti 8 óra részmunkaidőben, Faragó 

György történelem-testnevelés szakos pedagógust félállásban, Haramachné Matheisz Tünde 

földtajz tanárt teljes állásban, Hajgató Terézia rajz és vizuális kultúra tanárt áttanítással 

foglalkoztatjuk. 2021. augusztusban Ita Mariann iskolapszichológus bejelentette távozását, 

mert tanulmányait szeretné folytatni, s mellette 14 órában hiányzó napközis nevelői 

munkakörre, valamint logopédusi munkakörre nem tudtunk alkalmazni pedagógust. Az előző 

tanév közben érkezett hozzánk Verbovszkyné Illés Andrea tanító, aki az 1.a osztály tanítói 

feladatai látja el. E tanévtől teljes állásban dolgozik Zakhar Valéria matematika tanár. 

Pedagógusi állományunk 1 fő napközis nevelő hiányán kívül teljes, minden tantárgyat, feladatot 

szakos pedagógus lát el. 

Nyáron felújításokat is végrehajtottunk. Fenntartónk, Felsőpakony Nagyközsége 

Önkormányzata, az Egyenlő Esélyt Közalapítvány, valamint szülők és az iskola dolgozóinak 

munkája által megújult az épület elektromos hálózata és két 1 első osztályos tantermünk. A 

felújítás során új linóleumot ragasztottunk le az egyik tanterembe, a másikba új függönyöket 

vásároltunk, mindkét tanterem új lambériát kapott. Új falitáblát szereztünk be, az egyik 

osztályunkba most várjuk az új tanulói asztalokat és székeket. Szülők által új bútorok készültek. 

Több tantermünket és a tanulói mosdókat kifestettük.  

Előkészületeinket meghatározta az alsó tagozaton bevezetésre kerülő Komplex Alapprogram, 

valamint a koronavírus járvány elleni védekezés megszervezése. 

A KAP-hoz elkészültek új intézményi alapdokumentumaink a nyár folyamán, elkészültek az 

adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumaink. 

Hosszú nyári előkészületek után vágtunk neki a 2021/2022. tanévnek. 

A tanév helyi rendje 

Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. 

Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. 
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Tanítás nélküli munkanapok időpontja és felhasználása 

 

Időpont Program Felelős 

2021. 

Szeptember 24. 

Magyar Diáksport Napja – 

Őszi futóverseny 
Kerecsányin Tibor 

2021. 

Szeptember 28. 
Ötödikesek napja Kocsisné Matusek Diána 

2021. 

November 25. 
Pályaorientációs nap Wareczki Sándorné 

2022.  

Április 20. 
DÖK nap Vezetők 

2022.  

Május 9. 
Herman Ottó nap Munkaközösségek 

 2022.  

Június 7. 
Tanulmányi kirándulások Osztályfőnökök 

Szünetek időtartama 

 Az őszi szünet: 2021. október 25 – 2021. november 2. 

 A téli szünet: 2021. december 22 - 2021. december 31. 

 A tavaszi szünet: 2022. április 14 – 2022. április 19. 
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Munkanap áthelyezések 

Munkanap:  

 2021. december 11. (szombat) 

Pihenőnap:  

 2021. december 24. (péntek) 

 

Munkanap:  

 2022. március 26. (szombat) 

Pihenőnap:  

 2021. március 14. (hétfő) 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk 

mártírjainak emlékét, példáját őrző ünnepek és emléknapok 

Ünnep és időpontja 
Megünneplés 

formája 
Szervező Felelős 

Aradi vértanúk 

napja,  

2021. október 6. 

osztálykeretben 

történik 

osztályfőnöki órán 

minden 

osztályfőnök 

osztályfőnökök, 

Viziné Surányi 

Erika 

Megemlékezés 1956. 

október 23. 

eseményeire, 

  

2021. október 22. 

kiállítás, 

megemlékezés, 

koszorúzás 

Viziné Surányi 

Erika, 

Wareczki Sándorné 

Viziné Surányi 

Erika, 

Wareczki Sándorné 

Kommunista és 

egyéb diktatúrák 

áldozatainak napja,  

2022. február 25. 

kiállítás és megnyitó Papp Norbert Papp Norbert 
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Március 15-i 

ünnepély, 

2022. március 11. 

Ünnepély és 

koszorúzás 

Kocsisné Matusek 

Diána 

Kocsisné Matusek 

Diána 

Megemlékezés a 

Holokauszt 

áldozatairól,  

2022. április 13. 

Kiállítás megnyitó Wareczki Sándorné Wareczki Sándorné 

A Nemzeti 

Összetartozás Napja 

(június 4.) 

2022. június 3. 

Kiállítás Faragó György Faragó György 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontjai  

Ünnep és időpontja Megünneplés formája Szervező Felelős 

Ötödikesek napja 

2021. szeptember 28. 

vetélkedők, 

versenyek, játékok 
Kocsisné Matusek 

Diána 

Kocsisné Matusek 

Diána 

Állatok világnapja 

2021. október 4. 
programok 

Sebestyénné 

Fehérvári Márta, 

osztályfőnökök 

Sebestyénné 

Fehérvári Márta 

Karácsonyi ünnepély 

2021. december 21. 
Ünnepi műsor 

Matiszné Gomba 

Zsuzsanna, 

Rutterschmidné 

Balázs Mária 

Matiszné Gomba 

Zsuzsanna, 

Rutterschmidné 

Balázs Mária 

Farsang 

2022. február 18. 
Jelmezes felvonulás Sebestyénné 

Fehérvári Márta 

Sebestyénné 

Fehérvári Márta 

Költészet napja 

2021. április 9. 
Szavalóverseny Sárossy Szilvia, 

Tóthné Nagy Rita 

Sárossy Szilvia, 

Tóthné Nagy Rita 
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Herman Ottó nap, 

Madarak és fák 

napja,  

2022. május 19. 

Programok Munkaközösségek 
Munkaközösség 

vezetők 

Ballagás 

2022. június 18. 
Ünnepély 

Viziné Surányi Erika, 

SWareczki Sándorné, 

Kerecsányin Tibor,  

Agócsné Polgár 

Aranka  

Mósa Zsuzsanna 

Tanévzáró ünnepély 

2022. június 21. 
Ünnepély Mósa Zsuzsanna Mósa Zsuzsanna 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontjai 

 Tantestületi és munkaértekezletek 

Időpont Program Felelős 
Minden hónap 

utolsó hétfő 1330 

Munkaközösségi értekezlet az alsó 

tagozaton 
Kajdácsi Éva 

Minden hónap első 

kedd 1400 

Munkaközösségi értekezlet a felső 

tagozaton  
Kocsisné Matusek Diána 

Aktualitás szerint Önértékelési csoport értekezlete Pataki Rozália 

2022. január 24. Osztályozó értekezlet alsó tagozaton Kajdácsi Éva 

2022. január 25. Osztályozó értekezlet felső tagozaton Kocsisné Matusek Diána 

2022. február 4. Félévi tantestületi értekezlet Mósa Zsuzsanna 

2022. február 21. 

Az  országos kompetenciamérés, és 

a  lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulókkal kapcsolatos támogató 

rendszer, rendelkezésre álló adatainak 

elemzése, értékelése. 

Vezetők 

2022. június 10. Osztályozó értekezlet felső tagozaton Kocsisné Matusek Diána 

2022. június 13. Osztályozó értekezlet alsó tagozaton Kajdácsi Éva 

2022. június 24. 

Értekezlet: a  nyelvi mérés, 

a  lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulókkal kapcsolatos támogató 

Vezetők 
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rendszer, valamint a  NETFIT® 

rendszer szerinti fizikai fittségi 

mérések legutolsó rendelkezésre álló 

adatainak elemzése, értékelése 

2022. június 25. Tanévzáró értekezlet Mósa Zsuzsanna 

 

Az előre tervezhető szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

 Alsó tagozat Felső tagozat 

Szülői értekezletek 2021. szeptember 1 – 7. 2021. szeptember 7-16. 

Szülői értekezletek 
2022. január 31. - 

február 3. 
2022. február 7-10. 

Pályaválasztási szülői 

értekezlet 
- 2021. november 25. 

Fogadóórák 2021. november 8. 2021. november 9. 

Fogadóórák 2022. április 4. 2022. április 5. 

SZMK értekezletek 
2021. szeptember 30. 

2022. február 1. 
 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontjai 

Hagyományaink folytatása, ápolása. Az óvónők látogatása, tanítók látogatása, beszélgetések. 

Szeretnénk megtartani jó kapcsolatunkat az óvodával.  

Folytatjuk az Iskolanyitogató játszóházat évi három alkalommal, hogy közelebbi kapcsolatba 

kerüljünk a leendő elsősök szüleivel. Ezeken a foglalkozásokon szívesen fogadjuk a 

középsősöket is, hogy már ismerősként jöhessenek hozzánk, amikor nagycsoportosok lesznek.  

Mivel nagyon sok a beköltöző család, ezért már az őszi óvodai szülői értekezleten szeretnénk 

megjelenni, hogy a leendő elsősök szülei megismerjék iskolánkat. Az ovisok meglátogatásával 

pedig a gyerekekkel ismerkednénk meg.  

Az óvodával való kapcsolatunkban nyitottak vagyunk minden változtatásra, hogy megtaláljuk 

a módját annak, hogy a hat éves gyerekeket a mi iskolánkba írassák be a szüleik. 

 

Az iskolanyitogató programok várható időpontjai: 

 

2022. február 

2022. március 

 

Tanulmányi- és sportversenyek 

Sportversenyek:  

 Őszi iskolai futóverseny minden tanuló részvételével: 2021. szeptember 24. 

 Focibajnokság: 2021. október 21. 

 Kosárlabda bajnokság: 2021. november 24. 

 Röplabda bajnokság: 2021. december 15. 

 Asztalitenisz bajnokság: 2022. január 27. 
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 Kosárlabda bajnokság: 2022. február 24. 

 Tavaszi futóverseny: 2022. március 26. 

 Méta bajnokság: 2022. március 30. 

 Röplabda bajnokság: 2022. május 26. 

 

Tanulmányi versenyek 

 Angol nyelvi verseny: 2021. november 11. 

 Alsós komplex tanulmányi verseny: 2021. november 15 – 19. 

 Történelmi verseny: 2021. november 22. 

 Kazinczy verseny: 2022. február 9. 

 Országos Herman Ottó verseny: 2022. március 16. 

 Helyesírási verseny: 2022. március 23. 

 SNI szépíróverseny: 2022. március 29. 

 Olvasóverseny (3-4. évfolyam): 2022. március 29. 

 Katasztrófavédelmi verseny: 2022. április 1. 

 Szavalóverseny: 2022. április 7. 

 Komplex természettudományos verseny (döntő): 2022. április 25. 

 Népdaléneklési verseny: 2022. május 5. 

 Sakkverseny: 2022. május 17. 

 Rajzverseny: 2022. május 19. 

E versenyek mellett figyelemmel követjük a levelezős és körzeti versenyeket, melyeken 

lehetőség szerint veszünk részt. 

Országos mérések 

Pályaválasztási kompetenciák mérése 

A  nyolcadik  évfolyamos tanulóik számára 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között 

megszervezik az  Nkt. 80.  § (1a)  bekezdése alapján a  pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák vizsgálatát a  Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének 

közvetítésével az  iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támogatóeszközökkel, 

a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. 

Iskolánkban a mérés időpontja: 2021. október 7-8. 

Felelős: Viziné Surányi Erika és Wareczki Sándorné 

DIFER mérés 

 Azon első évfolyamos tanulók körének felmérésének időpontja, akiknél az óvodai 

jelzések vagy a tanévből eltelt időszak óta szerzett tapasztalatok alapján az 

alapkészségek fejlődését fokozottabban kell támogatni.  

Időpontja: 2021. október 15. 

Felelős: Kajdácsi Éva munkaközösség-vezető, első osztályos tanítók. 

 Az érintett tanulók létszámának jelentése a Hivatal részére.  

Időpontja: 2021. november 5-ig.  

Felelős: Matisz Zsolt intézményvezető. 
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 A vizsgálatok elvégzésének időpontja a kiválasztott tanulókkal.  

Időpontja: 2021. december 10-ig.  

Felelős: Kajdácsi Éva munkaközösség-vezető, első osztályos tanítók. 

Tanulóink tantárgyi mérése és értékelése az Intézmény Pedagógiai Programjában és a 

tantárgyak tanmeneteiben meghatározott módon és időben történik. 

Idegen nyelvi mérés és kompetenciák mérése 

Iskolánkban a tanév során az alábbi országos mérési programok lebonyolítására kerül sor:  

a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és 

természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a  6., és  8. évfolyamon, a  miniszteri 

rendelet 79.  § (6)  bekezdésének figyelembevételével; 

b) célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az  angol nyelvet első idegen 

nyelvként tanulók körében az  idegen nyelvi mérés, amely a  hatodik  évfolyamon 

a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást 

méri. 

A  méréseken az  egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A  tanuló számára 

az  egyik mérési napon szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika mérést, a másik 

mérési napon a természettudományi mérést és az adott tanulóra vonatkozó idegen nyelvi mérést 

kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani. 

A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,  

a 6. évfolyamon 2022. május 18–31.,  

Az iskolánkban: május 18-19. és 25-26. 

b) a 8. évfolyamon 2022. május 4–17.,  

 Az iskolánkban május 4-6. és 11 – 13. 

közötti időszakban kell lebonyolítaniuk.  

A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák 

számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.  

 A meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a  Hivatal által meghatározott adatokat 

az iskolák a Hivatal részére 2022. március 11-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott 
módon. 

Adatküldésért felelős: Mósa Zsuzsanna intézményvezető-helyettes 

Idegen nyelvi kompetenciák kiértékeléséért felelős: Viziné Surányi Erika és Kocsisné Matusek 

Diána 



11 

 

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 

A 20/2012. EMMI rendelet 81.§-a által megfogalmazottak alapján a következő feladatok elvégzése válik 

szükségessé: 

 a mérést végző pedagógus – a mérésben érintett tanulónként – rögzíti és feltölti az 

adatokat az informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszerbe; 

o az adatrögzítés utolsó napja a NETFIT rendszerben: 2022. június 15. 

 az adatrögzítésért felelős személy: Kerecsányin Tibor testnevelő  

 A fizikai fittségi mérés lebonyolítása: 2022. január 10 – 2022. április 29.  

 A fizikai fittségi mérések tanulói csoportokra vonatkozó adatainak elemzése, szükség 

esetén fizikai fittségi fejlesztési terv elkészítése; 

o elemzés elkészítésének időpontja: tanévzáró értekezlet; 

o fejlesztési tervek elkészítésének időpontja: 2022. augusztusi tanévnyitó 

értekezlet 

o felelős személy: Kerecsányin Tibor testnevelő 

 a fizikai fittségi mérések iskolai adatai alapján az iskola testnevelést tanító pedagógusai 

javaslatot tehetnek a nevelőtestület részére az egészségfejlesztési program 

módosítására; 

o javaslattételi határidő: tanévzáró értekezlet. 

A nevelőtestület által szükségesnek ítélt fejezetek 

Kiemelt fejlesztési területek és azok megvalósulásához szükséges 

intézkedések  

A tanév céljai, feladatai: 

 Az új NAT bevezetése 1-2. és 5-6. évfolyamon 

 Komplex Alapprogram bevezetése alsó tagozaton 

 Kötelező önértékeléssel kapcsolatos feladatok ellátása 

 Minősítéssel kapcsolatos feladatok ellátása 

 Pedagógus tanfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátása 

 Tehetséggondozás 

 Felzárkóztatás 
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 Differenciálás, valamint a kooperatív együtt gondolkodásra és munkavégzésre nevelni. 

 Egészségnevelési feladataink és környezettudatos nevelés 

 ÖKO iskolai feladataink további elvégzése, hagyományaink megtartása, folytatása 

 A szülőkkel való jó kapcsolat megtartása és ápolása 

 Az ötödik évfolyam beilleszkedésének segítése felső tagozaton 

 Koronavírus járvánnyal kapcsolatos protokollok betartása és betartatása 

 

Napközis ellátás területén 

 Egészséges életmódra, kulturált étkezésre nevelés 

 Sportra nevelés – napi sportfoglalkozásokon való részvétel az időjárástól és 

tornaterem lehetőségeitől függően 

 Környezeti nevelés fejlesztése 

 Fogyasztóvédelmi nevelés 

 Informatikai nevelés  

(könyvtári óra, Internet, számítógépes programok tanulási célú alkalmazás) 

 Tanórákra való felkészülés segítése 

 NAT-ban megfogalmazott kompetenciák fejlesztése 

 Táblajátékok beépítése a munkafolyamatba 

Tervek, feladatok: 

  Hagyományőrzés 

 Egészségnap hatékony megszervezése 

 ÖKO iskolai feladatok ellátása 

 Közlekedési ismeretek sokrétú közvetítése 

 Az IKT eszközök további beépítése a tanítási órákba. 

Külső kapcsolatok ápolása terén 

Óvoda, társintézmények, egyesületek, települési rendezvények: 

 Hagyományok folytatása, ápolása, látogatások (óvodások az iskolában, tanítók az 
óvodában) beszélgetések. 

 A Vár az iskola játszóház megvalósítása 
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 Figyelemmel követjük a társintézmények és a település eseményeit és rendezvényeit; 

A programok sikeréhez, színesítéséhez hozzájárulunk; 

 Együttműködésünket tovább ápoljuk a Felsőpakony Jövőjéért Egyesülettel, a 

Felsőpakonyi Sportegyesülettel, civil szervezetekkel, polgárőrséggel, egészségügyi- és 
gyermekvédelmi szolgálattal, lehetőség szerint bővítjük más szervezetekkel. 

 

Az egészségfejlesztési program feladatai 

Napi szinten:  

 a tisztasági őrjárat a DÖK-kel összhangban 

 az ügyeletesi tevékenység törekvése a tanítási órák közötti udvaron történő mozgás 

lehetőségének megteremtése 

 

Havi /féléves, éves/ szinten:  

 az őszi és a tavaszi futóverseny lebonyolítása 

 drog prevenciós tevékenység lehetőség szerint szakemberek bevonásával 

 mentálhigiénés nevelés az osztályfőnöki órákon a védőnő bevonásával 

 a törvényben előírt szűrővizsgálatok /fogászat, orvosi/ elősegítése 

a) Egészségfejlesztési programunkban igyekszünk minél szélesebb skálán biztosítani tanulóink 

védelmét, illetve a felvilágosító munkával minél mélyebben ránevelni őket, és szüleiket arra, 

hogy az egészség megőrzése, mindenki számára kötelesség. 

b) E tanévben is alsó és felső tagozaton is megszervezzük az egészségnap programjait, melyen 

gazdag kínálatot nyújtunk tanulóinknak, mire kell figyelniük, saját egészségük 

megőrzésében. 

c) Folytatjuk az Almanap programját is, ahol szintén szülői bevonással dolgozunk nemes 

gyümölcsünk megszerettetésén. 

d) A tavaszi és őszi futó versenyek megmérettetései a versenyszellemet is ébren tartják.  

e) Táplálkozásunk fontos része a zöldség és gyümölcsfogyasztás, a napi szükségletek fedezése, 

melyet napi szinten biztosítunk tanulóinknak, az étkezések során. Az egészséges táplálkozás 

érdekében negyedévente kampányt szervezünk, plakátok, programok, kiadványok és a 

digitális technika révén. 

f) A tisztasági őrjáratok által az ápolt megjelenésre hívjuk fel a tanulók figyelmét. 

 
Környezeti nevelési feladataink: 

 

 

Napi szinten: 

 az ügyeletesi rendszer működtetésével az iskola rendjének, tisztaságának betartása és 

betartatása   

 hatékony hetesi tevékenység segítheti ezt a munkát 

 a tisztasági őrjárat munkájának rendszeressé tétele 

 szelektív hulladékgyűjtés: papír, elem, műanyag kupak    

 a tanterem cserepes növényeinek gondozása 

 télen a madáretetők feltöltése 

 

Havi /féléves, éves/ szinten:  
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 az iskolaudvar gondozása technika és osztályfőnöki órák keretében 

 szelektív hulladékgyűjtés: papír, vas, elektronikai hulladék 

 az Állatok világnapja megrendezése  

 a Föld napján környezetünk szebbé tétele, szemétszedés 

 a Víz világnapja alkalmából témanap lebonyolítása, a helyi vízmű meglátogatása, 

vetélkedők  

 technika órán az ASA meglátogatása 

 

A környezetvédelemmel összhangban a szelektív hulladékgyűjtésben továbbra is részt veszünk, 

folytatjuk a felvilágosító munkát, hiszen ez is lehet része az egészség megőrzésnek. 

Megszerveztük az osztályok szelektív hulladékgyűjtését: papír, ételmaradék, szemét. 

Ezt napi szinten betartatjuk. 

Egész évben gyűjtjük az elemet, töltőket, kupakot, évente kétszer az elektronikai hulladékokat. 

Részt veszünk a hulladékgyűjtésben. 

Öko feladataink közé tartozik az udvari szemétszedés, a tavaszi és őszi nagytakarításban való 

részvétel a felsősök részéről. Alsósaink udvarunkat és az iskola környékét rendezik ilyenkor. 

A Föld napján osztálykeretben ismerkedünk azokkal a feladatokkal, melyeket tudniuk, 

ismerniük kell. 

Ehhez kapcsolódik a Víz világ napja is. Folytatjuk a megkezdett projektmunka során a 

felvilágosítást. 

Látogatást szervezünk a Víztoronyhoz, az ott folyó munka megismerésére. 

Állatok Világnapján pedig élőhelyükön, környezetükben igyekszünk találkozni barátainkkal.  

Komolyan foglalkozunk az állatvédelemmel. 

A madáretetés fontosságával tovább foglalkozunk, igyekszünk az etetők feltöltéséről 

gondoskodni. 

 

Öko feladatok 

 Folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtést: egész évben gyűjtjük az elemeket, 

töltőket (akkumulátorokat), kupakokat, évente kétszer veszünk be elektronikai 

hulladékot és papírt. 

 Zöld pont gyűjtésének és regisztrálásának folytatása. 

 A gyűjtést zöld pontokkal jutalmazzuk.  Zöld pontokat kapnak a gyermekek az iskola 

udvarán végzett önkéntes – de engedélyhez kötött – kertészkedésért és az iskolai 

futóversenyeken való részvételért is. A legtöbb zöld pontot összegyűjtő tanulókat év 

végén oklevéllel, ajándékkal díjazzuk. 

 „Környezettudatos diák” cím kiosztása a tanév végén. 

 Újrahasznosítási nap szervezése. 

 Öko feladataink közé tartozik az udvari szemétszedés, a tavaszi és őszi 

nagytakarításban való részvétel a felsősök részéről. Alsósaink udvarunkat és az iskola 

környékét rendezik ilyenkor. 

 A Föld napján osztálykeretben ismerkedünk azokkal a feladatokkal, melyeket 

tudniuk, ismerniük kell. Unokáink jövője a kezünkben van. Ehhez kapcsolódik a Víz 

világnapja is. 
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 Állatok Világnapján élőhelyükön, környezetükben igyekszünk találkozni 

barátainkkal, Állatkerti látogatásokat szervezünk. Komolyan foglalkozunk az 

állatvédelemmel. 

 Elsőseinkkel ellátogatunk a Természettudományi Múzeumba. 

 Elsőseinkkel tovább folytatjuk a faültetést, tanuljuk gondozni az elültetett csemetét. 

 

Ütemterve: 

 Szelektív hulladékgyűjtés: Napi szinten 

 Felvilágosító munka: Osztály szintnek megfelelően tanórán 

 Játékos vetélkedő: egy alkalom az év során 

 Öko feladatok: aktualitásnak megfelelően 

 Állatok világnapja: Október hónapban 

 Megemlékezés a Föld napjáról április hónapban 

 A Víz Világnapjáról március hónapban 

 Múzeumlátogatás tananyaghoz kapcsolódva 

Fogyasztóvédelmi feladatok 

A fogyasztóvédelem területén általános érvényű feladatok, melyeket minden helyzetben, 

tanórán és azon kívül lehetőség szerint igyekszünk megvalósítani: 

 Veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás megtanítása. 

 Termékek és szolgáltatások közötti választás jogának tanítása, gyakorlása. 

 Egészséges és elviselhető környezetben élethez való jog tanítása, gyakoroltatása. 

 Tudatos fogyasztóvá nevelés elkezdése 

 Fogyasztói kultúra kialakításának elkezdése, gyakoroltatása. 

 Megtanulni eligazodni a szolgáltatások és piaci választások között. 

 A reklámok jellegének, szerepének, káros hatásainak felismertetése osztályfőnöki és 

médiaismereti órákon 

 Tudatos, kritikus fogyasztói magatartásra nevelés elkezdése. 

 A kiválasztás, áruismeret, döntés, kockázat vállalás, bizalmi elvmegismertetése. 

 Piac, marketing, reklám, minőségbiztosítás, gazdaságosság, takarékosság tanítása. 

 Ezeket a matematika órán: szöveges feladatokban, dramatikus játékokban, 

pénzhasználat során, magyar órákon beszélünk a feliratok kommunikációs csapdáiról. 

 Iskolán kívüli tevékenységeink során, a piac posta, üzletek, boltok, stb 

meglátogatásával biztosítjuk a gyakorlótereket. 
 

Ellenőrzés 

A Hivatal 2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében 

megvizsgálja a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség 

teljesítését és dokumentálását. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2021. június 30-ig 

küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. 

Belső ellenőrzés 

Óra- és foglalkozáslátogatás 

Az intézményi ellenőrzés az intézmény belső ellenőrzési terve szerint történik. Az ellenőrzést 

végzik: 

 intézményvezető, 
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 intézményvezető-helyettes, 

 munkaközösség-vezetők, 

 osztályfőnökök. 

Ideje: folyamatos. 

Az intézményvezetői óralátogatások kiemelt szempontjai: 

 Tanulási képességek fejlesztésének megvalósulása a tanórán, 

 Értő olvasás fejlesztése minden tanórán 

 Szóbeli számonkérés 

 Alkalmazott módszerek változatossága 

 A tanulók terhelése 

 Az e-Napló használata 

Pedagógusaink óralátogatása ütemterv alapján történik, melyeken az önértékelés 

óra/foglalkozás látogatási jegyzőkönyvét használjuk. 

Napközis foglalkozáslátogatások ellenőrzési területei 

 Az ebédeltetés rendje  

o a kulturált étkeztetés megszervezése és lebonyolítása 

 Szervezett foglalkozások  

o a szervezett foglalkozások változatossága, 

 Tanulási idő szervezése és végrehajtása 

o tanulási időben a tanulás hatékonyságának megszervezése, a tanulási folyamat 

és eredményességének ellenőrzése 

 A napirend betartása 

 Adminisztrációs feladatok  végrehajtásának ellenőrzése 
 

Dokumentumellenőrzés 

Tanügyi dokumentumok – havonta – intézményvezető-helyettes végzi 

Felkészülés az országos ellenőrzésekre 

Belső ellenőrzés keretében az alábbi területekre kiterjedő dokumentációk ellenőrzése: 

 

(1) 2021. október 1. és 2022. május 31. között országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

keretében meg kell vizsgálni a  miniszteri rendelet 80.  § (4)  bekezdése szerinti fenntartói 

intézkedési tervben foglaltak végrehajtását és dokumentálását.  

(2) Az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzést a  Hivatal folytatja le. Az  ellenőrzésről készült 

jelentést a  Hivatal 2022. augusztus 31-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.  

(3) 2022. január 3. és 2022. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni 

a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az egyéni munkarenddel 

rendelkező tanulók osztályozóvizsga-kötelezettségének teljesítését és dokumentálását.  

(4) A (3) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést 

a Hivatal 2022. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére 

Munkaközösségek, megbízatások, feladatok 

Munkaközösség Vezető Tagok 

Alsó tagozat Kajdácsi Éva 
tanítók, alsó tagozatos 

napközis csoportvezetők 
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Felső tagozat Kocsisné Matusek Diána 

felső tagozaton tanító 

pedagógusok, felsős 

napközis csoport vezetője, 

gyógypedagógus 

Önértékelési csoport Pataki Rozália 
Haramachné Matheisz 

Tünde, Tóthné Nagy Rita  

Tehetséggondozást segítő 

csoport 
Matisz Zsolt 

Rutterschmidné Balázs 

Mária 

Nagyné Pál Tünde 

Kajdácsi Éva 

Kerecsányin Tibor 

Herman Ottó napot szervező 

csoport 
Matisz Zsolt 

Wareczki Sándorné 

Kocsisné Matusek Diána 

Nagyné Pál Tünde 

Mósa Zsuzsanna 

Pataki Rozália 

Rutterschmidné Balázs 

Mária 

Matiszné Gomba 

Zsuzsanna 

Matisz Zsolt 

Környezeti nevelési csoport Papp Norbert Nevelőtestület, technikai 

személyzet, NOKS 

alkalmazottak 
 

 

Egyéb megbízatások: 

 

Név 

Osztályfőnöki/ 

csop.vez 

megbízatás 

Osztály Egyéb megbízatás 

Verbovszkyné Illés 

Andrea 
osztályfőnök 1.a - 

Szalóki Barbara osztályfőnök 1.b - 

Kollár Beatrix osztályfőnök 2.a - 

Pataki Rozália osztályfőnök 2.b - 

Rutterschmidné 

Balázs Mária 
osztályfőnök 3.a - 

Matiszné Gomba 

Zsuzsanna 
osztályfőnök 3.b Tankönyv felelős 

Sebestyénné 

Fehérvári Márta 
osztályfőnök 4.a 

DÖK segítő pedagógus, 

Agora szerkesztő 

Kajdácsi Éva osztályfőnök 4.b 
Munkaközösség-vezető, 

Tankönyv felelős 
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Kocsisné Matusek 

Diána 
osztályfőnök 5.o munkaközösség-vezető 

Polgár Aranka osztályfőnök 6.o - 

Kerecsányin Tibor osztályfőnök 7.a - 

Tóthné Nagy Rita osztályfőnök 7.b - 

Viziné Surányi 

Erika 
osztályfőnök 8.a 

HATÁRTALANUL! 

program lebonyolítása 

aktualitás szerint 

Wareczki Sándorné osztályfőnök 8.b 

HATÁRTALANUL! 

program lebonyolítása 

aktualitás szerint 

Papp Norbert 
napközis 

csoportvezető 
 

Munkavédelmi- és 

tűzvédelmi felelős 

 

 

BTMN, SNI, HH tanulók ellátása 

A szakvéleményekben meghatározott óraszámban és tartalommal intézményünk 

alkalmazásában álló fejlesztő pedagógusok, 1 fő gyógypedagógus látja el a tanulókat, továbbá 

tanórai megsegítések, könnyítések, felmentések igazgatói határozatok alapján segítik 

pedagógusaink az érintett tanulókat. 

A BTMN tanulók fejlesztését Szalóki Barbara és Papp Norbert, a sajátos nevelési igényű 

tanulókat Nagyné Pál Tünde gyógypedagógus látja el.  

Figyelmet fordítunk a HH tanulók ellátására gyermekvédelmi feladatokkal megbízott 

pedagógusaink által. Szoros kapcsolatot tartunk a település gyermekjóléti és családsegítő 

szolgálatával. 

Kiemelten tehetséges tanulók segítése 

Tehetséges tanulóink azonosításában minden pedagógus részt vesz. Írásban jelzik kollégáink, 

ha egy tanulót tehetségesnek tartanak, s az iskola vezetése a szükséges egyeztetések után 

(érintett pedagógusok és szülők bevonásával) jelzést küld a nevelési tanácsadó felé. 

Az iskolai tehetséggondozást egy csoport kiemelten kezeli, mely munkájához ütemtervet készít. 

Tanóráinkon lehetőséget biztosítunk a tehetségek segítésére, versenyre készítjük fel, pályázat 

kiírásával, jutalmazással és bemutatkozás lehetőségével ösztönözzük őket. 

Célunk: tehetségpont kialakításának elindítása. 

Középfokú beiskolázással kapcsolatos feladatok 

Felelős: Viziné Surányi és Wareczki Sándorné 

 

A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 2. melléklet alapján 

meghatározott időpontok betartása és teendők ellátása 
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A felelősök középfokú beiskolázással kapcsolatos feladatai: 
 

 A felelősök a pályaválasztási szülői értekezletre meghívandó iskolák képviselőire 

javaslatot tesznek az igazgatója felé (a meghívókat az iskola vezetősége továbbítja a 

középiskolákba); 

 A pályaválasztási szülői értekezlet időpontja jelen munkatervben meghatározott napon 

valósul meg, a felelősök részt vesznek az esemény koordinálásában; 

 Előkészítik és koordinálják a központi írásbeli vizsgára való tanulói jelentkezéseket; 

 Előkészíti és koordinálja a tanulók középiskolai jelentkezését, majd a jelentkezések 

módosítását, elvégzi a szükséges adminisztrációt; 

 Összegyűjtik a központi írásbeli felvételi eredményeket igazoló lapokat; 

 Az eredmények alapján nyilvántartást készítenek, mely tartalmazza a tanulók nevét, 

elért pontszámát tantárgyanként, az osztály átlageredményét tantárgyanként; 

 Összegyűjtik a tanulók felvételi eredményeit, nyilvántartást készítenek arról, hogy kit 

hová vettek fel; 

 Összesítik a tanulók eredményeit iskolatípus szerint; 

 Az igazolólapokat, eredményeket és elkészített nyilvántartásokat, összesítéseket leadja 

iktatásra a titkárságon. 

Határidők: 
 

 2021. október 31. - az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a 

felvételi eljárás rendjéről; 

 2021. október 31. - az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók 

szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek 

közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a 

szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság 

hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a 

gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania; 

 2021. december 3. - A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára 

közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János 

Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt 

– intézménybe. 

 2022. január 22. 10 óra - Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az 
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Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett 

intézményekben. 

 2022. január 27. 14 óra - Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János 

Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára; azoknak, akik az előző írásbelin 

alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

 2022. február 18. - Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 

középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 

évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a 

jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.) 

 2022. március 21-22. - A tanulói adatlapok módosításának lehetősége. 

 2022. április 29. - A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

 2022. június 22-24. - Beiratkozás a középfokú iskolákba 

A tanév idejére előre tervezhető feladatok havi bontásban 

Programok, felelősök 

 

Tanítási 
nap 

sorszáma 
Dátum Munkatervi esemény Munkatervi esemény felelőse 

1. 2021. szeptember 1., szerda 
Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap, 

szülői értekezlet első évfolyamon 

Vezetőség (első osztályos 
tanítók, Polgár Aranka, 

Kerecsányin Tibor) 

2. 2021. szeptember 2., csütörtök szülői értekezlet második évf. osztályfőnökök 

3. 2021. szeptember 3., péntek     

4. 2021. szeptember 6., hétfő szülői értekezlet harmadik évf. osztályfőnökök 

5. 2021. szeptember 7., kedd 
szülői értekezlet negyedik, ötödik, 

hatodik évf.; felsős munkaközösségi ért. 
osztályfőnökök, MK. Vezető 

6. 2021. szeptember 8., szerda     

7. 2021. szeptember 9., csütörtök     

8. 2021. szeptember 10., péntek     

9. 2021. szeptember 13., hétfő szülői értekezlet 7.b; 8.a oszt. osztályfőnökök 

10. 2021. szeptember 14., kedd szülői értekezlet 8.b oszt. osztályfőnökök 

11. 2021. szeptember 15., szerda     

12. 2021. szeptember 16., csütörtök szülői értekezlet 7.a oszt. osztályfőnökök 

13. 2021. szeptember 17., péntek     
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14. 2021. szeptember 20., hétfő     

15. 2021. szeptember 21., kedd     

16. 2021. szeptember 22., szerda     

17. 2021. szeptember 23., csütörtök     

  2021. szeptember 24., péntek 
Magyar Diáksport Napja; Őszi 

futóverseny 
Kerecsányin Tibor; alsós 

osztályfőnökök 

18. 2021. szeptember 27., hétfő Alsós mk. Értekezlet Mk. Vezető 

  2021. szeptember 28., kedd Ötödikesek napja Kocsisné Matusek Diána 

19. 2021. szeptember 29., szerda     

20. 2021. szeptember 30., csütörtök Népmese napja alsós ofők. 

21. 2021. október 1., péntek Idősek világnapja 7-8. ofők 

22. 2021. október 4., hétfő Állatok világnapja Sné F. Márta, DÖK 

23. 2021. október 5., kedd Felsős mk. ért. Mk. Vezető 

24. 2021. október 6., szerda Aradi vértanúk napja osztályfőnökök; Viziné S. Erika 

25. 2021. október 7., csütörtök     

26. 2021. október 8., péntek     

  2021. október 9., szombat Kódolás hete - első napja   

27. 2021. október 11., hétfő     

28. 2021. október 12., kedd Papírgyűjtés  Sné F. Márta, DÖK 

29. 2021. október 13., szerda Papírgyűjtés    

30. 2021. október 14., csütörtök Papírgyűjtés    

31. 2021. október 15., péntek 
DIFER névsor leadásának napja;Gárdonyi 

emléknap 
alsós ofők.; Hné Tünde 

32. 2021. október 18., hétfő     

33. 2021. október 19., kedd     

34. 2021. október 20., szerda     

35. 2021. október 21., csütörtök Foci bajnokság Kerecsányin Tibor 

36. 2021. október 22., péntek Október 23-i ünnepély 8.-os osztályfőnökök 

  2021. október 23., szombat     

  2021. október 24., vasárnap Kódolás hete - utolsó napja   

  2021. október 25., hétfő Őszi szünet   

  2021. október 26., kedd Őszi szünet   

  2021. október 27., szerda Őszi szünet   

  2021. október 28., csütörtök Őszi szünet   

  2021. október 29., péntek Őszi szünet   

  2021. november 1., hétfő Mindenszentek, ünnepnap   

37. 2021. november 2., kedd Határtalanul 8.-os osztályfőnökök 

38. 2021. november 3., szerda Határtalanul 8.-os osztályfőnökök 

39. 2021. november 4., csütörtök Határtalanul 8.-os osztályfőnökök 

40. 2021. november 5., péntek     

41. 2021. november 8., hétfő Almanap; Alsós fogadóóra alsós osztályfőnökök 

42. 2021. november 9., kedd Felsős mk. ért.; Fogadóóra Mk. Vezető; felsős tanárok 

43. 2021. november 10., szerda     

44. 2021. november 11., csütörtök Angol nyelvi verseny  Kné Matusek Dia 

45. 2021. november 12., péntek     
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46. 2021. november 15., hétfő 
Alsós komplex tanulmányi versenyek első 

napja 
alsós ofők 

47. 2021. november 16., kedd Tanfelügyelet - P.A.   

48. 2021. november 17., szerda     

49. 2021. november 18., csütörtök Tanfelügyelet - S.Sz.   

50. 2021. november 19., péntek 
Alsós komplex tanulmányi versenyek 

utolsó napja 
alsós ofők 

51. 2021. november 22., hétfő Történelem verseny Faragó György  

52. 2021. november 23., kedd     

53. 2021. november 24., szerda Kosárlabda bajnokság Kerecsányin Tibor 

  2021. november 25., csütörtök 
Pályaorientációs nap; Pályaválasztási 

szülői ért. 
alsós ofők; W. Erika; 8.-os ofők 

54. 2021. november 26., péntek     

55. 2021. november 29., hétfő 
Adventi hét első napja, gyertyagyújtás; 

Alsós mk. Értekezlet 
alsós ofők; Mk. Vezető 

56. 2021. november 30., kedd Komplex term. tud. vetélkedő Mósa Zsuzsanna 

57. 2021. december 1., szerda     

58. 2021. december 2., csütörtök Bolhapiac Sné F. Márta, DÖK 

59. 2021. december 3., péntek Adventi hét utolsó napja;Mikulás disco alsós ofők;Sné F. Márta, DÖK 

60. 2021. december 6., hétfő Mikulás járat; gyertyagyújtás 2. Sné F. Márta, DÖK; alsós ofők 

61. 2021. december 7., kedd Felsős Mk. Értekezlet Mk. Vezető 

62. 2021. december 8., szerda     

63. 2021. december 9., csütörtök     

64. 2021. december 10., péntek DIFER mérés vége   

65. 2021. december 11., szombat 
Áthelyezett munkanap (dec.24.); 

Egészségnap 
osztályfőnökök 

66. 2021. december 13., hétfő gyertyagyújtás 3. alsós ofők 

67. 2021. december 14., kedd     

68. 2021. december 15., szerda Röplabda bajnokság Kerecsányin Tibor 

69. 2021. december 16., csütörtök     

70. 2021. december 17., péntek Bukások áttekintése, szükők kiértesítése szaktanárok, ofők 

71. 2021. december 20., hétfő     

72. 2021. december 21., kedd Iskolai ünnepély, gyertyagyújtás 4. 3.-os ofők; Polgár Aranka 

  2021. december 22., szerda Téli szünet   

  2021. december 23., csütörtök Téli szünet   

  2021. december 24., péntek Bedolgozott nap   

  2021. december 25., szombat Ünnepnap   

  2021. december 26., vasárnap Ünnepnap   

  2021. december 27., hétfő Téli szünet   

  2021. december 28., kedd Téli szünet   

  2021. december 29., szerda Téli szünet   

  2021. december 30., csütörtök Téli szünet   

  2021. december 31., péntek Téli szünet   

  2022. január 1., szombat Ünnepnap   

73. 2022. január 3., hétfő Alsós Mk. értekezlet Mk. Vezető 
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74. 2022. január 4., kedd Felsős Mk. Értekezlet Mk. Vezető 

75. 2022. január 5., szerda     

76. 2022. január 6., csütörtök     

77. 2022. január 7., péntek     

78. 2022. január 10., hétfő Helyi írásbeli vizsga 8. osztály - magyar  Sárossy Szilvia  

79. 2022. január 11., kedd 
Helyi írásbeli vizsga 8. osztály - 

matematika 
Zakhar Valéria 

80. 2022. január 12., szerda     

81. 2022. január 13., csütörtök     

82. 2022. január 14., péntek     

83. 2022. január 17., hétfő     

84. 2022. január 18., kedd     

85. 2022. január 19., szerda     

86. 2022. január 20., csütörtök     

87. 2022. január 21., péntek 
A magyar kultúra napi esemény, az első 

félév utolsó napja 
Nagyné Rita, Hné Tünde; alsós 

ofők 

88. 2022. január 24., hétfő Alsós osztályozó ért. Vezetőség, Mk. Vezető 

89. 2022. január 25., kedd Felsős osztályozó ért. Vezetőség, Mk. Vezető 

90. 2022. január 26., szerda     

91. 2022. január 27., csütörtök Asztalitenisz bajnokság Kerecsányin Tibor 

92. 2022. január 28., péntek Félévi bizonyítványok kiosztása osztályfőnökök 

93. 2022. január 31., hétfő 
Elsős osztályos szülői értekezlet; Helyi 

szóbeli vizsga 8. oszt. 
elsős ofők; szaktanárok 

94. 2022. február 1., kedd Másodikos osztályos szülői értekezlet másodikos ofők 

95. 2022. február 2., szerda Harmadikos osztályos szülői értekezlet harmadikos ofők 

96. 2022. február 3., csütörtök Negyedikes osztályos szülői értekezlet negyedikes ofők 

97. 2022. február 4., péntek Félévi értekezlet   

98. 2022. február 7., hétfő 5. oszt., 6. oszt., 8.a szülői ért. osztályfőnökök 

99. 2022. február 8., kedd 
Biztonságos Internet Napja; Felsős mk. 

Értekezlet; 7.b szülői ért. 
Mk. Vezető, 7.-es ofő; 

osztályfőnökök 

100. 2022. február 9., szerda Kazinczy verseny  Sárossy Szilvia  

101. 2022. február 10., csütörtök 7.a; 8.b szülői ért.  osztályfőnökök 

102. 2022. február 11., péntek     

103. 2022. február 14., hétfő Valentin nap Sné F Márta; DÖK 

104. 2022. február 15., kedd     

105. 2022. február 16., szerda     

106. 2022. február 17., csütörtök     

107. 2022. február 18., péntek Farsang - Büfével 
Sné F Márta; DÖK, 

osztályfőnökök 

108. 2022. február 21., hétfő     

109. 2022. február 22., kedd     

110. 2022. február 23., szerda     

111. 2022. február 24., csütörtök Kosárlabda bajnokság Kerecsányin Tibor 
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112. 2022. február 25., péntek 
A kommunista diktatúrák áldozatainak 

emléknapja 

Papp Norbert 

113. 2022. február 28., hétfő Felsős Mk. értekezlet Mk. Vezető 

114. 2022. március 1., kedd Alsós Mk. értekezlet Mk. Vezető 

115. 2022. március 2., szerda     

116. 2022. március 3., csütörtök     

117. 2022. március 4., péntek     

118. 2022. március 7., hétfő Pénz7 - projektoktatás   

119. 2022. március 8., kedd 
Pénz7 - projektoktatás, Nőnap; Gyengén 

haladók szüleinek értesítése 
szaktanárok, ofők 

120. 2022. március 9., szerda Pénz7 - projektoktatás   

121. 2022. március 10., csütörtök Pénz7 - projektoktatás   

122. 2022. március 11., péntek Pénz7 - projektoktatás; Iskolai ünnepély 5. osztályos ofő 

  2022. március 14., hétfő Munkaszüneti nap   

  2022. március 15., kedd Ünnepnap   

123. 2022. március 16., szerda Országos Herman Ottó verseny Hné Tünde 

124. 2022. március 17., csütörtök     

125. 2022. március 18., péntek     

126. 2022. március 21., hétfő     

127. 2022. március 22., kedd Víz világnapja ofők; Mósa Zsuzsanna; DÖK 

128. 2022. március 23., szerda Helyesírási verseny felső tagozat Sárossy Szilvia  

129. 2022. március 24., csütörtök     

130. 2022. március 25., péntek     

131. 2022. március 26., szombat 
Áthelyezett munkanap (mác.14.) Tavaszi 

futóverseny 
alsós ofők; Kerecsányin Tibor; 

DÖK Sné F Márta 

132. 2022. március 28., hétfő Alsós Mk. értekezlet Mk. vezető 

133. 2022. március 29., kedd 
SNI szépíróverseny; Olvasóverseny 3-4. 

osztály 
Papp Norbert, 3-4.-es ofők 

134. 2022. március 30., szerda Méta bajnokság Kerecsányin Tibor 

135. 2022. március 31., csütörtök     

136. 2022. április 1., péntek Katasztrófavédelmi verseny Papp Norbert 

137. 2022. április 4., hétfő 
Digitális témahét 3-4. oszt is részt vesz. 

Fogadóóra alsó tagozaton 
ofők, szaktanárok 

138. 2022. április 5., kedd 
Digitális témahét 3-4. oszt is részt vesz; 

Felsős mk. Ért.; Felsős fogadóóra 
ofők, szaktanárok 

139. 2022. április 6., szerda Digitális témahét 3-4. oszt is részt vesz ofők, szaktanárok, mk. vezető 

140. 2022. április 7., csütörtök 
Digitális témahét 3-4. oszt is részt vesz; 

szavalóverseny  
Nagyné Rita, Sárossy Szilvia; 

alsós ofők 

141. 2022. április 8., péntek Digitális témahét 3-4. oszt is részt vesz ofők, szaktanárok 

142. 2022. április 11., hétfő Költészet napja 
Nagyné Rita, Sárossy Szilvia; 

alsós ofők 

143. 2022. április 12., kedd     

144. 2022. április 13., szerda A holokauszt magyarországi áldozatainak 
emléknapja  

W. Erika, alsós ofők 

  2022. április 14., csütörtök Tavaszi szünet   

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_kommunista_diktat%C3%BAr%C3%A1k_%C3%A1ldozatainak_eml%C3%A9knapja
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_kommunista_diktat%C3%BAr%C3%A1k_%C3%A1ldozatainak_eml%C3%A9knapja
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  2022. április 15., péntek Nagypéntek   

  2022. április 16., szombat     

  2022. április 17., vasárnap Ünnepnap   

  2022. április 18., hétfő Ünnepnap   

  2022. április 19., kedd Tavaszi szünet   

  2022. április 20., szerda DÖK nap   

145. 2022. április 21., csütörtök Beíratás az első évfolyamra Vezetőség 

146. 2022. április 22., péntek 
Beíratás az első évfolyamra, Föld napja- 

akadályverseny 
Vezetőség, osztályfőnökök, 

tanárok 

147. 2022. április 25., hétfő 
Fenntarthatósági témahét - haszhált 

ruhagyűjtés a héten; Komplex 
természettud. Verseny döntő 

Nagyné Rita, Kajdácsi 
Éva,osztályfőnökök, tanárok, 

Mósa Zsuzsanna 

148. 2022. április 26., kedd 
Fenntarthatósági témahét - haszhált 

ruhagyűjtés  
Tóthné Nagyné Rita, Kajdácsi 
Éva, osztályfőnökök, tanárok 

149. 2022. április 27., szerda 
Fenntarthatósági témahét - haszhált 
ruhagyűjtés, újrahasznosítás -  varrás 

Tóthné Nagyné Rita, Kajdácsi 
Éva, osztályfőnökök, tanárok 

150. 2022. április 28., csütörtök 
Fenntarthatósági témahét - haszhált 

ruhagyűjtés 
Nagyné Rita, Kajdácsi Éva, 
osztályfőnökök, tanárok 

151. 2022. április 29., péntek 
Fenntarthatósági témahét - haszhált 

ruhagyűjtés; kiállítás 
Nagyné Rita, Kajdácsi 

Éva,osztályfőnökök, tanárok 

  2022. május 1., vasárnap Ünnepnap   

152. 2022. május 2., hétfő Országos Herman Ottó verseny - döntő Haramachné Matheisz Tünde 

153. 2022. május 3., kedd Felsős mk. értekezlet Mk. Vezető 

154. 2022. május 4., szerda     

155. 2022. május 5., csütörtök Népdaléneklési verseny Polgár Aranka 

156. 2022. május 6., péntek     

  2022. május 9., hétfő 
Madarak és fák napja, Herman Ottó nap, 

Hagyományok napja 
Dök, tanítók, tanárok 

157. 2022. május 10., kedd     

158. 2022. május 11., szerda     

159. 2022. május 12., csütörtök     

160. 2022. május 13., péntek     

161. 2022. május 16., hétfő     

162. 2022. május 17., kedd Sakk verseny (alsó, felső)  Pataki Rozália  

163. 2022. május 18., szerda     

164. 2022. május 19., csütörtök Rajzverseny  Kollár Beatrix 

165. 2022. május 20., péntek     

166. 2022. május 23., hétfő     

167. 2022. május 24., kedd     

168. 2022. május 25., szerda     

169. 2022. május 26., csütörtök Röplabda bajnokság Kerecsányin Tibor 

170. 2022. május 27., péntek     

171. 2022. május 30., hétfő     

172. 2022. május 31., kedd     

173. 2022. június 1., szerda     

174. 2022. június 2., csütörtök     
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175. 2022. június 3., péntek A nemzeti összetartozás napja alsós ofők, Faragó György 

  2022. június 5., vasárnap Pünkösd   

  2022. június 6., hétfő Pünkösd   

  2022. június 7., kedd Tanulmányi kirándulás osztályfőnökök 

176. 2022. június 8., szerda     

177. 2022. június 9., csütörtök     

178. 2022. június 10., péntek Felsős osztályozó értekezlet; Bankett 
Vezetőség, mk. Vezető; 8.-os 

osztályfőnökök 

179. 2022. június 13., hétfő 
Rendhagyó történelem óra 4-8. 

évfolyamon; Alsós osztályozó ért. 
Faragó György ; Vezetőség, mk. 

Vezető 

180. 2022. június 14., kedd 
Rendhagyó történelem óra 4-8. 

évfolyamon 
Faragó György  

181. 2022. június 15., szerda Utolsó tanítási nap   

  2022. június 16., csütörtök     

  2022. június 17., péntek     

  2022. június 18., szombat Ballagás   

  2022. június 20., hétfő     

  2022. június 21., kedd Tanévzáró ünnepély   
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