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PROGRAM IDŐPONT FELELŐS DOKUMENTUM ÉRINTETT 

Munkaterv 

tervezése 

 

2021. augusztus 23 és 

augusztus 30. 

munkaközösségvezető-vezetők 

DÖK segítő tanár, igazgató, 

igazgatóhelyettesek 

 

munka- és rendezvényterv 

 
nevelőtestület 

Munka- és tűzvédelmi oktatás 
 

2021. augusztus 26. 
igazgató, igazgatóhelyettesek jegyzőkönyv nevelőtestület 

Tanévnyitó értekezlet 2021.augusztus 30. igazgató, igazgatóhelyettesek jegyzőkönyv nevelőtestület 

Tanévnyitó ünnepség 
2021. szept. 1.  

8 óra 

igazgató, Birkás Ildikó, elsős 

tanítók 

 

forgatókönyv 

 

 

diákok, szülők, alkalmazottak 

 

Folyóiratok megrendelése, terjesztése 

 

2021 szeptemberétől 

folyamatosan  
Ocsovainé Gál Marianna 

 

folyóiratok 

 

lapterjesztő pedagógusok, diákok, 

nevelők 

Munkaközösségi értekezletek 

félévenként legalább 

egyszer 

 

munkaközösség-vezetők 
jegyzőkönyv, munkaközösségi 

munkaterv 
munkaközösségek tagjai 

Tanmenetek leadása 

 

2021. szeptember 17-ig 

folyamatosan 

igazgató 

igazgatóhelyettesek 

munkaközösségvezetők 

  

tanmenetek 
 

pedagógusok 

SZK 

 

Szülői értekezletek 

 

2021. szeptember  

2021. szeptember 

igazgató 

 

osztályfőnökök 

 

 

osztálynapló 

 

 

szülők, osztályfőnökök, az 

osztályokban újonnan belépő tanítók 

Tantestületi órák 

minden hónap utolsó hétfőjén 

  

 

aktualitások szerint 

csütörtöki napon 

 

igazgatóhelyettesek 

 
jegyzőkönyv 

 

nevelőtestület 

Osztályértekezletek 

2021. október - 5.évf. 

6-8. évfolyam igény 

szerint 

 

iskolapszichológus,belső gondozók 

osztályfőnökök 

 

szociometriai mérések 

szakvélemények 
felsős nevelők 

Bemeneti mérés 
2021. szeptember  

3. és 5. évfolyam 
Bg vezetők, szaktanárok felmérések tanulók, szaktanárok, bg 

Levelező tanulmányi versenyre a 

jelentkezők összegyűjtése, nevezés 

lebonyolítása 

2021. szeptembertől 

folyamatosan 

szaktanárok 

 
jelentkezési lapok 

 

diákok 
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Jelentkezés 

tanulmányi versenyekre 

 

2021. szeptembertől 

 

szaktanárok, tanítók 

mk.vezetők 

 

 

versenykiírások 

nevezési lapok 

 

versenyző tanulók és felkészítőik 

 

 

Szakkörök indítása 

 

  2021. szeptember 13.  igazgatóhelyettesek 
foglalkozási terv (leadása a 

tanmenetekkel együtt!) 
szakkörvezetők, diákok 

 

Kossuth Lajos mellszobrának 

koszorúzása 

 

  2020. szeptember 17. 
6.a, Valcsák Lászlóné, Kalcsó 

Mária, DÖK 
műsorterv osztálytitkárok ünneplőben   

Őszi természetjáró túra 2021. szeptember Székely Beatrix túrakiírások érdeklődő diákok, szüleik 

A vasútállomás bombázása-városi 

megemlékezés 
2021. szeptember 20. 

Palásthy Pálné, Valcsák Lászlóné, 

Birkás Ildikó 
forgatókönyv 

igazgató,szereplő diákok és 

felkészítő nevelők nevelők 

Pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák vizsgálata 
2021. szept.21-okt. 12. 8. évfolyam, osztályfőnökök mérési jegyzőkönyv 8. évfolyamos tanulók 

A Magyar népmese napja 2021. szeptember 30. 

 

Székely Beatrix 

Oroszlán Anett 

magyart tanítók 

 

forgatókönyv diákok 

Magyar Diáksport Napja (Témahét 1.) 2021. szeptember 24. 
testnevelő tanárok, nevelők 

Székelyné Kiszel Erika 
versenykiírás, forgatókönyv tanulók, tantestület 

Diákolimpiai sportversenyek 

Atlétikai és futball bajnokságok 
2021. szeptemberétől 

testnevelő tanárok 

Székelyné Kiszel Erika 

iskolai kiírás, 

nevezési lapok 

nevező diákok, 

szervező, segítő nevelők 

Iskolaelőkészítő foglalkozások indítása 

Varázstanoda 

2021. októbertől- 2022. 

áprilisig 

alsós munkaközösség 

nyelvet és informatikát tanítók, 

Kovácsné Serfőző Henriett, Birkás 

Ildikó, Cserkutiné D. Mária 

programterv, forgatókönyvek alsós nevelők 

 

Fiókaavató 

 

2021. október 1. 4. évfolyam forgatókönyv tanulók, tantestület 

A zene világnapja 2021. október 1. éneket tanítók, Székely Beatrix  tanulók, tantestület 

Szüreti mulatság DISCO 2021. október 1. 

 

DÖK, Varsányi Gábor 

 

forgatókönyv felsős tanulók, tantestület 

Megemlékezés az Aradi vértanúkról 

(iskolarádió) 
2021. október 6. 6.b, Székely Beatrix a műsor forgatókönyve tanulók, tantestület 
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Bolyai matematika csapatverseny 2021.október 15. Csillag Imréné, Kádár Emese versenykiírás, forgatókönyv 
benevezett tanulók, segítő 

pedagógusok 

Batyus bál 2021. október 16. 
ig. ig.h., Nagy Zsuzsanna, 

Selmecziné Jambrik Zsuzsanna 
meghívók, programterv szülők, nevelők, meghívottak 

Nemzeti ünnep 2021. október 22. 
7.a, Varga Eszter, Birkás Ildikó 

 
a műsor forgatókönyve 

7. évfolyamos tanulók 

iskolaközösség 

Véradás 2021. október 21. Selmecziné Jambrik Zsuzsanna plakát tantestület, szülők 

Varázstorony 2021. október  
7. évfolyam, dr. Csillag Imréné, 

Kádár Emese 
programterv 

7. évfolyamos diákok, 

osztályfőnökök 

1. évfolyam DIFER mérése 

2021. október 9.-

felmérés 

2021. okt. 22. - létszám 

jelentése 

2021.december 4-ig -

mérés 

1. évf. nevelők, igazgató 

belső gondozók 

 

mérőlapok 
1. osztályos tanulók 

osztályfőnökök 

Egészségnapok 2021. november 
igazgatóhelyettesek 

alsós és felsős munkaközösség 
programterv, plakátok 

 

tanulók, tantestület 

 

 

Márton napi lámpás felvonulás 

(barkácsdélután: technika tanmenetbe 

beépítve) 

2021. november 11. 

 

DÖK patronáló tanár, Székely 

Beatrix, igazgatóhelyettesek 

 

 

programterv diákok, nevelők 

Pályaválasztási szülői értekezlet 2021. november  
dr. Csillag Imréné, 7. 8. osztályos 

osztályfőnökök 
meghívók 

7. és 8. osztályos diákok és szüleik, 

osztályfőnökök 

Zrínyi Ilona matematika verseny 
2021.nov. 29. I.forduló  

2022.márc.4. II. forduló 

matematikát tanítók 

szervezés: Cserkutiné Dér Mária 

nevezés: Kádár Emese 

versenykiírás 
benevezett tanulók, felkészítő 

tanárok 

Fogadóóra 

 

egyéni időpontokban 

  

igazgatóhelyettesek értesítés nevelőtestület, szülők 

Klubdélutánok ünnepi hangulatban 
2021. december 

hónapban 
osztályfőnökök, osztálytanítók időpontok tervezése 

érintett osztályok tanulói 

osztályfőnökök 

Angyalposta 2021. december DÖK, 2-8. évfolyam  
DÖK képviselők, patronáló 

pedagógus 

Téli túra 

 

2021. november-  

2022. február 

 

Székely Beatrix 
napló 

túrakiírások 

 

tanulók 

kísérő nevelők 
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Karácsonyi ünnepség  

(gyermek – felnőtt) 

meghívott előadó 

 

2021. december 21.  

 

 

Igazgatóhelyettesek 

KT 

munkaközösségek 

dr. Csillag Imréné, Péhl Márta, 

Megyesiné D. Anita, Makaria 

Gergő 

 

forgatókönyv 

 tanulók, iskolai dolgozók, 

 

 

A tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének felmérése (NETFIT) 

2022. január 11.  – 

április 23. feltöltés 

május 28. 

minden felsős testnevelést tanító 

nevelő 
Hungarofit-mérőeszköz tanulók, testnevelést tanító nevelők 

Óvónők az iskolában 2022. január vége 
első évfolyamon tanítók 

Kovácsné Serfőző Henriett 

óravázlatok 

forgatókönyv 

első évfolyamon tanító nevelők, 

tanulók 

Osztályozó konferencia 

 

 

2022. január  
igazgatóhelyettesek 

osztályfőnökök 

 

e-napló 

 

nevelőtestület 

Félévi értesítők kiosztása 2021. január 28. osztályfőnökök ellenőrzők diákok 

 

Félévi értekezlet 

Szülői értekezletek 

 

2022. január 31. 

 

2022. február  

       

igazgatóhelyettesek 

munkaközösség-vezetők 

jegyzőkönyv 

napló 

tantestület 

szülők 

SZK értekezlet 2022. február  igazgató jegyzőkönyv ig. szülők 

 

Farsang   

2022. február 11. felső 

2022. február 12. alsó 

igazgatóhelyettesek 

DÖK segítő tanár, osztályfőnökök, 

napközis nevelők,  

Kádár Emese, Vincze Gabriella, 

Vályi Péter 

részfeladatokra külön felelős 

 

forgatókönyv 

 

tanulók, tantestület 

Bendegúz nyelvész verseny 2022. február 
Káliné Kovács Andrea 

Oroszlán Anett 
versenykiírás 

benevezett tanulók, felkészítő 

tanárok 

Március 15. Nemzeti Ünnep 

iskolai ünnepség 
2022. március 11. 

igazgatóhelyettesek 

5. évfolyam, Varga Eszter, Biró 

Anikó, Birkás Ildikó 

forgatókönyv 

műsorterv 
az iskola közössége 
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Tavaszi vers-és prózamondó 

versenyek 

Művészetek hete 

2022. március vége 

április eleje   

magyart, rajzot és éneket tanítók, 

Székely Beatrix, Selmecziné 

Jambrik Zsuzsanna 

versenykiírások 

tantestület 

diákok 

 

 

Kenguru matematikaverseny 2022. március 17. 
Cserkutiné Dér Mária, Oroszlán 

Anett, Kádár Emese 
versenykiírás 

benevezett tanulók, felkészítő 

tanárok 

 

 

 

 

Tavaszi túra 

 

 

2022. március-április túraszervezők túrakiírások érdeklődő diákok, szülők, nevelők 

Fórum a nagycsoportos óvodások 

szüleinek szüleiknek 

2022. március 

 

igazgatóhelyettesek 

munkaközösség-vezetők 

DÖK, nyelvtanárok 

 

 

 

plakát, forgatókönyv 

óvodások és szüleik 

alsós munkaközösség tagjai, 

nyelvtanárok 

Pénzhét - témahét 2022. márc. 7-11. 

 

igazgatóhelyettesek 

 

naplók, tanmenetek, kiírás 
nevelőtestület 

diákok 

Tankerületi  angol társalgási verseny 

(2 forduló) 
2022. április  

Palásthy Pálné,  

Zám Edina,  

Cserkutiné Dér Mária 

Bíró Anikó 

 

 

versenykiírás versenyzők 

Alapműveleti matematika verseny 

megyei forduló 
2022. április  Csillag Imréné, Kádár Emese versenykiírás 

tantestület  

diákok, felkészítők 

 

Kaán Károly verseny 2022. április  Gyárfásné Kovács Marianna versenykiírás diákok, felkészítők 

Holokauszt emléknapja (iskolarádió) 2022. április 16. Vályi Péter, Székely Beatrix forgatókönyv nevelők 

 

Tankönyvrendelés  

 

2022. április 

 

igazgató, igazgatóhelyettesek 

Csabai Erzsébet 

Székelyné Kiszel Erika 

prospektusok, kiadói hírlevelek tantestület 

 

Anyák napja  

 

2022. május eleje  

osztályfőnök 

napközis nevelők 

 

meghívó 

műsor  

a rendező osztályok és tanulók 
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Határtalanul pályázat 2022. május 7-8. évfolyam, osztályfőnökök a pályázat dokumentumai 
7-8. évfolyamos diákok, kísérő 

nevelők 

Országos idegen nyelvi mérés 

Országos  

Kompetenciamérés  

6. évfolyam 

2022. május 18-31. 
igazgatóhelyettesek 

telephelyi koordinátor 
digitális mérőeszköz 

felmérésvezetők, 

tanulók 

Országos  

Kompetenciamérés 

Országos idegen nyelvi mérés 

8. évfolyam 

 

2022. május 4-17. 
igazgatóhelyettesek 

telephelyi koordinátor 
digitális mérőeszköz 

felmérésvezetők, 

tanulók 

 

Osztálykirándulások  

  

2022. május-június osztályfőnökök osztályfőnöki munkaterv 
tanulók 

tantestület 

Kimeneti mérés anyanyelvből és 

matematikából a kijelölt 

évfolyamokon 

 

2022. május-június 
BGR-vezetők 

szaktanárok 
feladatlapok 

matematikát és magyart tanító 

tanárok, diákok 

Gyermeknapi délután 

osztályprogramokkal 
2022. május 27. 

igazgatóhelyettesek 

osztályfőnökök 

testnevelést tanítók 

forgatókönyv diákok és tantestület 

Erdei iskola szülői támogatás esetén 2022. május  6. és 8. évfolyam, osztályfőnökök napló, programterv befizetett tanulók 

Év végi osztályozó értekezletek 2022. június  
igh., osztályfőnökök 

 
e-naplók nevelőtestület 

A nemzeti összetartozás napja 2022. június 3. 
A „Határtalanul” pályázatban 

résztvevő osztályok 
forgatókönyv 

diákok 

tantestület 

Véradás  2022. június Selmecziné Jambrik Zsuzsanna plakát tantestület, szülők 

DÖK-nap  2022. június.13. DÖK-vezető, igazgatóhelyettesek hirdetés 
tanulók, nevelőtestület 

 

Kossuth- tehetségnap  2022. június 14. 
 

igazgatóhelyettesek, Birkás Ildikó 
forgatókönyv 

nevelőtestület  

tanulók 

Vidámballagás 2022. június 15. 
8.-os osztályfőnökök 

igazgatóhelyettesek 
napló 8. osztályos diákok 

Ballagás  2022. június 18. 

Igazgató, ig.helyettesek 

osztályfőnökök (7-8. évf.) 

 

forgatókönyv, meghívó 

programterv 
7. és 8. osztályos tanulók 

Tanévzáró ünnepség (műsor) 

 
2022. június  

igazgató, igazgatóhelyettesek 

2.b Kovács Erika, Varsányi Gábor 

forgatókönyv, meghívó 

 
tanulók, szülők 
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Tanévzáró értekezlet  2022. június  Igazgató, ig.helyettesek jegyzőkönyv, beszámolók nevelőtestület 

 

Tantestületi kirándulás 

 

2022. június  Igazgató, KT, ig.helyettesek megrendelők tantestület, alkalmazottak 

Nyári táborok 

 
2022. nyara táborvezetők megrendelési dokumentumok táborozó diákok, kísérő nevelők 

 

 

Javaslat a 6 tanítás nélküli munkanapra: 

 

1. Félévi értekezlet   2022. január 31. 

2. Tantestületi nap/szakmai nap   2022. április 13. 

3. Pályaorientációs nap 2022. április 12. 

4. DÖK nap 2022. június 14. 

5. Kossuth nap 2022. június 13. 

6. Tanulmányi kirándulás  2022. május-június 

 

 


