
  

 

 

 
 

Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és AMI 
MUNKATERV – HELYI MUNKAREND 

                                2020/2021 
  
 
 

Készítette: Farrné Kovács Mónika igazgató 
2020. augusztus 25-én 

 
A nevelőtestület megtárgyalta és elfogadta: 2020. augusztus 28-án 

 
A DÖK véleményezte: 

A SZV véleményezte: 2020.08.26. 
A fenntartó jóváhagyta: 

2020.08.30. 
 

     Soli Deo Gloria! 
   



 

 

2 0 2 0 - A U G U S Z T U S  
 

NAP(OK) 
ESEMÉNYEK / PROGRAMOK / FELADATOK 

- HELYSZÍN 
KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 

FELELŐS(ÖK) / 
RÉSZTVEVŐ(K) 

17-19. (hétfő-szerda) Tücsök és Hangya táborok – az 1. és 5. osztályok tanulóinak Kiértesítés, tájékoztatás Kacsur Erzsébet, Csizmadia Tibor 

24. (hétfő) 
 
Szabadságok vége – pedagógusok munkaidejének kezdete 
 

Megbeszélés helyének, 
időpontjának kijelölése 

 
Farrné Kovács Mónika igazgató 
 
 

24-31. 
 
Tanév eleji előkészületek 

 

Osztálytermek rendezése 
Tanügyi dokumentumok elkészítése 
Munkaterv véleményeztetése – 
elektronikus elküldés a 
munkaközösség vezetőknek 
Munkaközösségi megbeszélések 
Javító vizsgázó gyerekek 
kiértesítése 
Öko-munkaközösség megalakulása 
 

osztályfőnökök 
 
iskolavezetés 
 
munkaközösség vezetők 

 
 
 

24. (hétfő) 
 
 

 
Különbözeti vizsga - hittan tantárgy 

- Bizottságok kijelölése 
- Feladatok összeállítása 
- Időbeosztás 
- Dokumentumok 

előkészítése 

 
Csizmadia Tibor – iskolalelkész 

29. (kedd) 
 
 
 

Szülői Munkaközösség és DÖK megbeszélés 
– éves munkaterv ismertetése, vélemények, javaslatok 
 
 

Munkaközösségek munkaterveinek 
elkészítése: 

- alsós munkaközösség 
- felsős munkaközösség 
- öko-munkaközösség 

Csizmadia Tibor (DÖK segítő 
pedagógus) 
Farrné Kovács Mónika igazgató 
Venyigéné Vad Anikó 
Barta Attila Imréné 

26. (szerda) 

 
 
Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 
 
 

A munkaterv megvitatása és 
elfogadása. 
Házirend változtatása 

- Felhívás az energia- és 
anyagtakarékos működésre 

Munkaközösség vezetők 
 
 
Barta Attila Imréné 
 



- a szelektív hulladékgyűjtés 
népszerűsítésére 

- „A globális 
felelősségvállalásra 
nevelésről a formális és 
nem formális oktatásban 
Magyarországon” 
koncepció áttekintése 
 

- Szakkörök indítása 
 
 

- OH ajánlást figyelembe  

       véve a tantermek  

       átrendezése 

- fertőtlenítő pontok kijelölése 

- adagoló felszerelése 

- lázmérők kiosztása  

       épületenként 

- használat megbeszélése 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. (péntek)    

29. (szombat) 

Kárpát-medencei Református Tanévnyitó (NYÍRBÁTOR) 
 
MRE Zsinati Oktatási Iroda – intézményvezetői és fenntartói 
értekezlet 
 

Zászlóvivő tanulók értesítése 
Utazás megszervezése 

Farrné Kovács Mónika igazgató 
Hamarné Hangrád Éva ig. h. 

31. (hétfő) 
Évnyitó – épületenként (udvarokon) 
felső tagozat 15 00, alsó tagozat 17 00 

Hangosítás megszervezése 
Zászlóvivő tanulók értesítése 
Udvari helyszínek kialakítása 
Zenész produkciók 

Farrné Kovács Mónika igazgató 
Hamarné Hangrád Éva ig. h. 
munkaközösség vezetők 
karbantartók 



 

2 0 2 0 – S Z E P T E M B E R 

NAP(OK) 
ESEMÉNYEK / PROGRAMOK / FELADATOK 

- HELYSZÍN 
KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 

FELELŐS(ÖK) / 
RÉSZTVEVŐ(K) 

    

1. (kedd) 
 
Első tanítási nap (össz. 179 nap a tanévben)  
 

Osztályok irányítása, szervezési 
feladatok 

osztályfőnökök 

 
1. (kedd) 

 
Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatásban 

Jelentkezési lapok összegzése, 
újabb jelentkezések lebonyolítása, 
csoportok kialakítása 

művészeti tanszakok pedagógusai 

7-11. (hétfő-péntek)  
A BECS csoport munkaértekezlete 
éves feladatok meghatározása 

Időpont egyeztetés Bakné Papp Tünde 

 
1-2. (hétfő-péntek) 

 

Lehetőleg online szülői értekezletek az alsó tagozat 2-4. 

osztályaiban → ha szükséges a személyes találkozás (1.o.), 
akkor a fokozott biztonság betartására ügyelni kell 

Jelenléti ívek 
 
Tanügyi dokumentumok 
ismertetése (frissítés) – HR, 
SZMSZ, PP 
 
Osztályprogramok, iskolai élettel 
kapcsolatos teendők: 
 
Virágos osztály cím meghirdetése 
 
 
Szülők tájékoztatása az iskolában 
folyó ökoiskolai folyamatokról 

osztályfőnökök 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barta Attila Imréné (Ökoisk.) 
 
 
 
OSZTÁLYFŐNÖKÖK 

7-ig.  

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 
TOVÁBBTANULÁSI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS, 
KÉPESSÉGFELMÉRÉS ÉS ÉRDEKLŐDÉSVIZSGÁLAT –  
szolgáltatásának megigénylése a 8. osztályban első félévre, a 
hetedik osztályban 2. félévre. 

határidők betartása 
igénylő lapok postázása 

7. és 8. osztályos osztályfőnökök 
adminisztráció 

    



 10. (kedd)  

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 
Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi 
Programba, valamint az Arany János Kollégiumi-
Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről. 

Szülők és tanulók tájékoztatása 
Barta Attila Imréné, 8. osztály 
osztályfőnöke 

7-11. (hétfő-péntek) Szülői értekezletek a felső tagozat osztályaiban 

Jelenléti ívek 
 
Tanügyi dokumentumok 
ismertetése (frissítés) – HR, 
SZMSZ, PP 
 
Osztályprogramok, iskolai élettel 
kapcsolatos teendők: 
 
Virágos osztály cím meghirdetése 
 
Szülők tájékoztatása az iskolában 
folyó ökoiskolai folyamatokról 

osztályfőnökök 
 
Barta Attila Imréné (Ökoisk.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSZTÁLYFŐNÖKÖK 

16. (szerda) Az Ózon világnapja 
Korosztályoknak megfelelő ppt 
összeállítás, beszélgetés 

Kacsur Erzsébet 
Barta Attila Imréné 

7-től folyamatos József bőségkertje projekt folytatása (iskolakert program) 

Tanulók kiválasztása, éves terv 
kialakítása, időpont egyeztetések 
 
Eszközök pótlása 
 
Darázs garázs, békabunker, 
rovarszálloda karbantartása 
 
komposztáló gondozása 
 
Gazdálkodókkal, kistermelőkkel 
való kapcsolatfelvétel erre a tanévre 

Kacsur Erzsébet és Barta Attila 
Imréné 

12. (szombat) Egyházkerületi Közgyűlés - tanintézeti képviselőként Farrné Kovács Mónika 

21-25.  

„Szelídek öröksége” környezet –és természetvédelmi, 
fenntarthatósági témájú verseny meghirdetése 
 
A felhívásban a nevezés módosítása (felső tagozat) 

http://rpi.reformatus.hu/ 
A Magyar Környezetgazdálkodási 
és Vidékfejlesztési Társaság 
meghívása (zsűri, madárbemutató) 
 
Támogatók keresése még: 

Hamarné Hangrád Éva 
Széchenyiné Maár Anikó 
Barta Attila Imréné. 

http://rpi.reformatus.hu/


TermészetBúvár (könyvek, 
folyóiratok) 
 
Hortobágyi Nemzeti Park (díjazás: 
belépő a nemzeti park 
Állatparkjába) 

09.07. 
- 

10.16. 

 
Mozdulj a klímáért! 

2020. szeptember7. ‐ október16. 
Biológiai sokféleség–Méhek és méhlegelők 
Benevezés 
 

- tanulók tájékoztatása 
- részletek megbeszélése 
- feladatok megoldása 

Barta Attila Imréné 

23 (szerda) Dolgozói bibliaóra  Csizmadia Tibor iskolalkész 

25. (péntek) 

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai 
mozgástevékenységek témanap 
Magyar Diáksport Napja     
 
30/2017. (XII. 13.) OGY határozat ˗ szeptember utolsó péntekje 
a Magyar Diáksport Napja 

Iskolai futás megszervezése 
Időbeosztás elkészítése 
Fényképek az iskola facebook 
oldalára 

Pelle János, Kiss Lajos 

 

30. (szerda) 

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra 

hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek 

meghatározási formáját. 

8. osztályosok és szülők 

tájékoztatása 

Barta Attila Imréné 

8.o.osztályfőnöke 

 
30. (szerda) 

 
Tematikus tanmenetek leadása  munkaközösség vezetők 

szept. 28 - okt. 4. 
 

 
október 4.  

TEREMTÉS HETE  
téma: "A remény nem csal meg" (Róm 5,5a) 
 

 
Kertünnep – CSALÁDI ISTENTISZTELET 
 

Tematikus programok: 
Bolhapiac 
Közlekedésbiztonsági nap-
kerékpártúra 
Szülők meghívása 
papírgyűjtés 

Csizmadia Tibor 
Kacsur Erzsébet 
Barta Attila Imréné 
osztályfőnökök 
DÖK, technikai dolgozók 

 



 

 

2 0 2 0 – O K T Ó B E R 
 

NAP(OK) 
ESEMÉNYEK / PROGRAMOK / FELADATOK 

- HELYSZÍN 
KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 

FELELŐS(ÖK) / 
RÉSZTVEVŐ(K) 

4. (vasárnap) Családi istentisztelet  Csizmadia Tibor isk. lelkész 

5-9. (hétfő-péntek) Fenntarthatósági témahét 
- feladatok nyomon követése 
- dokumentálása 
- tudásmegosztás 

 
Barta Attila Imréné 

5-9. (hétfő-péntek) 

 
 
 
Idősek Hete 
 
 
 

- online műsor készítése és 
eljuttatása  

osztályfőnökök, táncpedagógusok, 
zenész tanárok 

9. (péntek) Szeretethíd -   

1-31. Óralátogatások a 2. és 3. osztályokban 
- Lásd részletesen: 

óralátogatási terv 
Farrné Kovács Mónika ig. 
Hamarné Hangrád Éva ig.h. 

4. (vasárnap) TEREMTÉS HETE / záró áhítat 

- Tematikus programok 
- Családi istentisztelet  
- Gárdonyi Piac, 
- KERTÜNNEP 
- Plakátkészítés 
- Helyi termelők, kézművesek 

meghívása 
- „Madársuli” meghívása 

 

Csizmadia Tibor 
Kacsur Erzsébet 
Barta Attila Imréné 
 

6.(kedd) 

 
Emlékezés - Aradi vértanúk napja  
 
ISKOLAI ÜNNEPSÉG épületenként 
 
 

-   megemlékezés  
    megszervezése épületenként 

munkaközösség vezetők 

7. (szerda) Szülői munkaközösség választmányának ülése / 1. 
SzM tagok meghívása 
 

Farrné Kovács Mónika, ig. 
Hamarné Hangrád Éva, ig.h. 



Dokumentumok előkészítése 

9. (péntek)-ig. 
 
DIFER alkalmazásának felmérésre az 1. évfolyamon 
 

Az igazgató 2020. október 22-ig a 
Hivatal által meghatározott módon 
jelenti a Hivatalnak az érintett 
tanulók létszámát 
 
A meghatározott vizsgálatokat 
2019. november 29-ig kell 
elvégeznie az iskolának 

Farrné Kovács Mónika, igazgató 
Széchenyiné Maár Anikó 
Kacsur Erzsébet 
Hamarné Hangrád Éva 

9. (péntek) 
 
NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP / 1. 
Pályaorientációs nap 

- foglalkozások 
megszervezése a 
járványügyi helyzetre való 
tekintettel 

munkaközösség vezetők, 
osztályfőnökök, igazgató, ig.h. 

16. (péntek)-ig. 
„Szelídek öröksége” versenyre beérkező benevezési rajzok 
befogadása az alsó tagozaton (a verseny jelentkezési határideje) 
Az I. forduló feladatlapjának feltöltése 

- Benevezési rajzok gyűjtése  
- Regisztrálás 
- feladatlapok összeállítása 
- Feltöltés a honlapra 

Széchenyiné Maár Anikó 
Barta Attila Imréné 
Csizmadia Tibor 

15. (csütörtök) 
A KIRSTAT lezárásának határideje [229/2012. (VIII.28.) 
Korm.rendelet 25. § (3)] 

 Iskolatitkár, Igazgató 

20-ig 

A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell 
nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a 
felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs 
rendszerében.  
 
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell 
hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

Tájékoztatás a 8. osztályos 
tanulóknak és szüleiknek 

Barta Attila Imréné 8. oszt. 
osztályfőnöke 

folyamatos Levelezős versenyek beindítása 

- Versenyek közzététele, 
szülőkkel való 
kommunikáció, részvételi 
díjak beszedése, befizetése 

szaktanárok 

21. (szerda) Dolgozói bibliaóra  Csizmadia Tibor iskolalelkész 

23. (péntek)  

Nemzeti ünnep – ünnepi istentisztelet (ha lehet) 

 3. osztályosok és az új tanulók fogadalom tétele, az új 
pedagógusok eskütétele, ha lehetséges 

 Gárdonyi Emlékplakett átadása (elballagott tanulók és 
dolgozók, tanárok) 

- Osztályok irányítása 
- Ünnepi műsor  
- zászlóvivő tanulókat  
  értesíteni 

 
Farrné Kovács Mónika ig. 
Hamarné Hangrád Éva 
Seresné Kovács Anna 
Osztályfőnökök 
 

22. (csütörtök) Szünet előtti utolsó tanítási nap -   



október 26 –  
október 30. 

ŐSZI SZÜNET 

- A szünetek napjain, ha azok 
munkanapra esnek, az 
iskolának – szükség esetén 
– gondoskodnia kell a 
tanulók felügyeletéről. A 
felügyelet 
megszervezéséről több 
iskola közösen is 
gondoskodhat.   
 

Farrné Kovács Mónika ig. 
Hamarné Hangrád Éva ig. h 

22. (csütörtök)  TÉMANAP: „Őszi kutatónap a 7. osztályban” 

- Az Ártándi Kavicsbánya-tó 
felkeresése: 

- vízvizsgálat 
- természetes és 

mesterséges 
életközösségek 
összehasonlítása 

- növény-és állathatározások 
- munkafüzet összeállítása 
- Együttműködés a 

„Növekedésért 
Egyesülettel” 

- Szülők bevonása 

Barta Attila Imréné 
Csizmadia Tibor 

 
22. (csütörtök) 

 

 
Jelenteni a Hivatalnak a DIFER-es tanulók létszámát  
 

→ Dec.4-ig elvégezni a 
szükséges vizsgálatokat 

Farrné Kovács Mónika és 
Széchenyiné Maár Anikó 

22. (csütörtök) 
Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye  
Debrecen - Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános 
Iskola 

- Tanulók felkészítése 
- Utazás megszervezése 
- Helyettesítések 

Hamarné Hangrád Éva ig. h. és 
Csizmadia Tibor iskolalelkész 

30-ig (péntek) 
 

Közzétételi lista felülvizsgálata az éves Mt szerint 

 

229/2012.(VIII.28.) Korm.rend. 23§ Farrné Kovács Mónika ig. 

30. (péntek) 

A „Szelídek öröksége” verseny / I. forduló  

feladatlapjainak feltöltése – a nevező csapatok e naptól tölthetik 

le a honlapról 

- Feladatlapok összeállítása 
- Első forduló eredményeinek 

feltöltése 

Széchenyiné Maár Anikó 
Barta Attila Imréné 
Csizmadia Tibor 

31. (szombat) Reformáció napja  
-Református.hu/reformáció ma 
- Intézményi képviselet 

Farrné Kovács Mónika ig 

31-ig  Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a Tájékoztatás a 8. osztályos Barta Attila Imréné 



felvételi eljárás rendjéről, a hetedikes tanulók szüleit pedig az 
iskolaválasztás és döntés menetéről .... 
27/202. (VIII.11.) EMMI rendelet 

  

tanulóknak és szüleiknek (8. oszt. osztályfőnök) 



 

 

2 0 2 0 – N O V E M B E R 
 

NAP(OK) 
ESEMÉNYEK / PROGRAMOK / FELADATOK 

- HELYSZÍN 
KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 

FELELŐS(ÖK) / 
RÉSZTVEVŐ(K) 

1. (vasárnap) MINDENSZENTEK – Őszi szünet   

2. (hétfő) HALOTTAK NAPJA – Őszi szünet utáni első tanítási nap   

    

8. (vasárnap) Családi istentisztelet  Csizmadia Tibor iskolalelkész 

12. (csütörtök) 
NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP / 2.  
Őszi nevelőtestületi értekezlet 

-  munkaköz. vez., igzagtó, ig.h. 

 
2.(hétfő)- 30. (hétfő) 

 
Óralátogatások a(z) 4. és 5. osztályokban - Lásd: óralátogatási terv 

Farrné Kovács Mónika ig. 
Hamarné Hangrád Éva ig. h 

9-13. (hétfő-péntek) 
Fenntartói- és igazgatói tájékoztató a nagycsoportos 
óvodás gyerekek szülei részére az intézményről 

- A tájékoztató 
időpontjának 
közzététele 

- Meghívók 

Nagy Zsolt esperes-lelkész 
Farrné KM. ig. 

 
10. (kedd )-12. (csütörtök) 

 
Nyílt órák az 1. osztályban az óvónőknek és a szülőknek 

- Meghívók készítése, 
kiküldése 

- A nyílt órák kijelölése 

Kacsur Erzsébet 
Széchenyiné Maár Anikó 
Farrné Kovács Mónika 

15. 
-online tesztek összeállítása 7.-8.- os biológia 
tananyagból -a kitöltők azonnal értékelik is a teszteket 

- online dokumentumok 
elkészítése 

- megosztás a 
classroomban 

Barta Attiláné 

18. (szerda) 
 

Iskola előkészítő foglalkozások beindítása  

(folyamatosan, kéthetente szerdánként → márc. 31-ig) 

 

- Programok 
összeállítása, felelősök 
kijelölése 

Hamarné Hangrád Éva ig. h.  
Széchenyiné Maár Anikó mkv. 

16. (hétfő) 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi 
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, 
továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi 
írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák 
jegyzékét. 

Tájékoztatás a 8. osztályos 
tanulóknak és szüleiknek 

Barta Attila Imréné 
(8. oszt. osztályfőnök) 

    

20-ig Adatszolgáltatás az országos kompetenciaméréshez  Farrné Kovács Mónika ig. 



[27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 11. § (1)] Hamarné Hangrád Éva ig. h 
 isk. titkár 

20-ig. 
A „Szelídek öröksége” verseny 1. forduló 
feladatlapjainak beérkezése 

- A feladatlapok 
begyűjtése épületenként 

- Javítás 
- Az eredmények 

rögzítése 

Csizmadia Tibor 
Széchenyiné Maár Anikó 
Barta Attila Imréné 

25.(szerda) Dolgozói bibliaóra   Csizmadia Tibor iskolalelkész 

27. (péntek)  „Ne vásárolj semmit” nap 

- „Néhány 
elgondolkodtató tény” 
megbeszélése 
osztályszinten 

- „Tudatos vásárlók 12 
pontja” tanórákhoz 
kapcsolódóan 

Kacsur Erzsébet 
Barta Attila Imréné 
Szilágyi Istvánné 
 

26. (csütörtök) 
a MRE Zsinati Oktatási Iroda - intézményvezetői és 

fenntartói értekezlet – Budapest 
utazás megszervezése iskolavezetés 

29-ig 
Elvégezni a DIFER méréseket / 1. évf. 

(13/2018. (VI.14.) EMMI 11§ (6) 

-  Helyszín biztosítása 
- Szervezési feladatok 

1. o. osztályfőnöke, Református 
EGYMI munkatársai 

29. (vasárnap) ADVENT 1. vasárnapja 
Templomi szolgálat – felső 
tagozat 

Kissné Tóth Edit 
Csizmadia Tibor 



 

 

2 0 2 0 – D E C E M B E R 
 

NAP(OK) 
ESEMÉNYEK / PROGRAMOK / FELADATOK 

- HELYSZÍN 
KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 

FELELŐS(ÖK) / 
RÉSZTVEVŐ(K) 

    

1. (kedd) Alsó tagozaton adventi rajzpályázat meghirdetése  
Széchenyiné Maár Anikó + 
osztályfőnökök 

 
1.(péntek)- 17. (szerda) 

 

Óralátogatások a 6. és 8. osztályokban 
Ökumenikus betlehem a katolikus templomnál 

- Lásd részletesen: 
óralátogatási terv 

Farrné Kovács Mónika ig. 
Hamarné Hangrád Éva ig. h. 
Felsős munkaköz. vez. 

4. (péntek) 
Diagnosztikus fejlődésvizsgálat határideje – 1. évf. 

[27/2020. (VIII.11.) EMMI 11. § (6)] 
 

Kacsur Erzsébet of. 
Széchenyiné Maár Anikó mkv. 

4. (péntek) 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi 

vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát 

szervező - az Arany János Tehetséggondozó 

Programjára történő pályázat benyújtása esetén a 

pályázatban megjelölt - intézménybe. 

Jelentkezési lapok kitöltése 
 
Postázás 

Barta Attila Imréné 
8. o. osztályfőnöke 

 
6. (vasárnap) 

 

Advent 2. vasárnapja  

Családi istentisztelet 

Templomi szolgálat – alsó 
tagozat 

Csizmadia Tibor iskolalelkész 
Széchenyiné Maár Anikó mk.v. 
Hamarné Hangrád Éva ig.h. 
Farrné Kovács Mónika ig. 

11. (péntek) Gárdonyi Kávéház – MÁSKÉNT -  
DÖK tagjai 
Csizmadia Tibor  

 
11. (péntek) 

 

Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő 

pályázatok benyújtása. 

Jelentkező tanuló esetében 
tantestületi véleményalkotás 

Barta Attila Imréné ofő 
Farrné Kovács Mónika ig. 

16. (szerda) Adventi versmondó, vers-és prózaíró verseny 

- A verseny meghirdetése 
- Jelentkezők 

regisztrálása 
- Bírálóbizottság 

meghívása 
- Díjazás 
 

Kissné Tóth Edit, Barta Attila 
Imréné mkv. 

13-ig (péntek) 
 

A következő tanévre vonatkozó „tankönyvellátás 
- Tankönyvfelelős 

kijelölése 
Farrné Kovács Mónika ig. 
Seresné Kovács Anna gazd. v. 



rendjének” elkészítése.  
17/2014. (III. 12.) EMMI rend. 

- Tartós tankönyvek és 
oktatási segédanyagok 
előnyben részesítése 

12. (szombat) Munkanap  →  december 24. helyett Tanulók és Szülők tájékoztatása Osztályfőnökök 

13. (vasárnap) Advent 3. vasárnap 
Templomi szolgálat – művészeti 
tanszakok 

művészeti tanszakok 
pedagógusai 

16. (szerda) Dolgozói bibliaóra  Csizmadia Tibor iskolalelkész 

18. (péntek) 

 Szünet előtti utolsó tanítási nap  

délelőtt: Csendesnap épületenként 

Kibocsátó istentisztelet 

 

DRHE Hallgatói vezetésével 
osztályonként foglalkozások 
 
Környezettudatos kézműves 
foglalkozások 

Minden pedagógus, 
Iskolalelkész 

18-ig (péntek)  Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése 
Tanulói eredmények áttekintése 
 
Nyomtatványok kitöltése 

Osztályfőnökök 

20. (vasárnap) Advent 4. vasárnapja 
Templomi szolgálat – általános 
iskola és művészeti tanszakok 

közös műsor 

 
21. (hétfő)- 

jan. 1. (péntek) 
  

TÉLI SZÜNET – utolsó tanítási nap: dec.18. (péntek); 

első tanítási nap: jan. 4. (hétfő) 
Gondoskodás a madáretetőkről 

Kacsur Erzsébet, Barta Attila 
Imréné 

18-ig (péntek) 

Amennyiben a pedagógus a továbbképzésben való 

részvételhez az iskola támogatását kívánja igénybe 

venni, vagy az érinti a munkaidejét, köteles írásban kérni 

felvételét a beiskolázási tervbe.  
(Továbbképzési terv 2018-2023) 

Tájékoztatás 
Kérelmek begyűjtése 

Farrné Kovács Mónika ig. 

 



 

 

2 0 2 1 – J A N U Á R 
 

NAP(OK) 
ESEMÉNYEK / PROGRAMOK / FELADATOK 

- HELYSZÍN 
KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 

FELELŐS(ÖK) / 
RÉSZTVEVŐ(K) 

4. (hétfő) Szünet utáni első tanítási nap  Minden pedagógus 

4. (hétfő) – március 
31. (szerda) 

Szakmai ellenőrzések (OH) → pedagógus-továbbképzési 
kötelezettség teljesítése és dokumentálása 
 [27/2020. (VIII.11.) EMMI 12. § (1)] 

-  
Farrné Kovács Mónika ig. 
Hamarné Hangrád Éva ig.h. 

4. (hétfő)- 
31. (szerda) 

Óralátogatások az 1. és a 7. osztályokban - Lásd: óralátogatási terv 

Farrné Kovács Mónika ig. 
Barta Attila Imréné mk.v. 
Hamarné Hangrád Éva ig. h.   
Széchenyiné Maár Anikó mk.v. 

11. (szerda)- 
április 23. (péntek) 

Országos mérés, értékelés keretében tanulók fizikai 
állapotának és edzettségének vizsgálatáról- felső tagozat   
2020.május28-ig feltölteni a NETFIT rendszerbe 

- Vizsgálatok elvégzése 
- Adatok rögzítése 

Pelle János, Kiss Lajos 

11. (hétfő) -15. 
(péntek) 

Szülői értekezletek az alsó tagozaton - szervezési feladatok osztályfőnökök 

18. (hétfő)- 
22. (péntek) 

Osztályozó- és különbözeti vizsgák a művészeti tanszakokon 
- Feladatok és okmányok 

előkészítése 
művészeti tanszakok pedagógusai 

6 – február 16.  

 

FARSANGI IDŐSZAK 

Február 16. = Húshagyó kedd 

- Osztály farsangok  

                    (alsós, felsős farsang) 

- Környezettudatos eszköz és 

anyaghasználat 

Osztályfőnökök 

Csizmadia Tibor 

17. (vasárnap) Családi istentisztelet  Csizmadia Tibor iskolalelkész 

17. (vasárnap)- 
24. (vasárnap) 

Ökumenikus imahét  

- Iskolaközösség 
tájékoztatása 

- Gyülekezeti alkalmak 

látogatása 

Minden pedagógus 



20. (szerda) Dolgozói bibiliaóra  Csizmadia Tibor iskolalelkész 

20. (szerda) 
Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok 
benyújtása 

Pályázati anyag összeállítása 
Farrné Kovács Mónika ig. 
Barta Attila Imréné 
8. oszt.főnök 

01.20. 
- 

02. 20. 

Tananyagokhoz kapcsolódó prezentációk készítése: 7-8. oszt. -
ppt-k, megosztás a honlapon -visszajelzések elemzése, 
értékelése 

- a prezentációk elkészítése 
- megosztása a 

classroomban 
- visszajelzések értékelése 
- dokumentálás 
- eredmények megosztása 

Barta Attila Imréné 

22. (péntek) Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 

intézmények megszervezik a találkozást a programba 

jelentkezőkkel. 

Tanulók és szülők tájékoztatása 

 

Barta Attila Imréné 

8. o. osztályfőnöke 

22. (péntek) 
A Magyar Kultúra Napja - megemlékezés – alsó- és felső tagozat 
(épületenként) 

- Megemlékezés 
összeállítása 
Technikai feltételek 
biztosítása 

munkaközösség vezetők 

 
22. (péntek) 

 

Az első félév utolsó tanítási napja [27/2020. (VIII.11.) EMMI 
rendelet 4. § (1)] – osztályozó értekezlet 

→ A tanulók értesítése - félévi bizonyítványok kiosztása - jan. 

31. (péntek)-ig. 

 
minden pedagógus 
osztályfőnökök 

23. (szombat) 
Írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban és a 9. évfolyamra [27/2020. (VIII.11.) EMMI 
rendelet 2. melléklet] 

 érintett osztályfőnökök 

25. (hétfő) A második félév kezdete -   

28. (csütörtök) 
14:00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 
évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra 
és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők 
számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem 
tudtak részt venni. [27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 2. 
melléklet] 

Tájékoztatás 
Barta Attila Imréné                                

8. o. osztályfőnöke  

29. (péntek) 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 
intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, 
a pótló írásbelin részt vett tanulókkal 

Tájékoztatás 
Barta Attila Imréné                                 
8. o. osztályfőnöke 

30. (szombat) 
A „Szelídek öröksége” verseny / II. forduló  
feladatlapjainak feltöltése – a nevező csapatok e naptól tölthetik 

- Feladatlapok összeállítása 
- Első forduló eredményeinek 

Széchenyiné Maár Anikó 
Barta Attila Imréné 



le a honlapról feltöltése Csizmadia Tibor 

utolsó hét – febr. eleje 
 
Szülői értekezletek a felső tagozaton 
 

- Szervezés, lebonyolítás Osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 0 2 1 – F E B R U Á R 
 

NAP(OK) 
ESEMÉNYEK / PROGRAMOK / FELADATOK 

- HELYSZÍN 
KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 

FELELŐS(ÖK) / 
RÉSZTVEVŐ(K) 

 

1. (hétfő) 
NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP / 3. 
Félévi nevelőtestületi értekezlet 

A pedagógiai munka elemzése, 
értékelése, hatékonyságának 
vizsgálata; a nevelőtestületi 
értekezletről készített 
jegyzőkönyvet tájékoztatás 
céljából meg kell küldeni a 
fenntartónak 

igazgató, igazgató h.  
minden pedagógus 

2. Vizes élőhelyek világnapja 
- Vizes játékok 
- Vizes kísérletek 

Kacsur Erzsébet 
Barta Attila Imréné 

3. (szerda) Szülői munkaközösség választmányának ülése / 2.  - Meghívó kiküldése 
Farrné Kovács Mónika ig. 
Hamarné Hangrád Éva ig. h.   

8.(hétfő) 
 
Nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvének elküldése 
 

- Eljuttatása a fenntartóhoz, 
SzV-hez 

 
Iskolatitkár 

  -   

8. (hétfő) 
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a 
Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli 
eredményéről a tanulókat. 

Az értesítések összegyűjtése a 
jelentkezésekhez 

Barta Attila Imréné 
8. o. osztályfőnöke 

10.(szombat) 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő 
intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről 
– egymás egyidejű értesítésével és az oktatásért felelős 
miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes 
képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 

Az értesítések fogadása 
Iskolatitkár,   
Barta Attila Imréné  
8. o. osztályfőnöke 

14. (vasárnap) Családi istentisztelet  Csizmadia Tibor iskolalelkész 

10-12. (szerda-péntek) Református Közoktatási Konferencia - Balatonszárszó  iskolavezetés 

17. (szerda) Hamvazó szerda – a nagyböjt kezdőnapja -   

19. (péntek) 

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 

Jelentkezési lapok ellenőrzése 
 
Adategyeztetések, aláírások 
 
Postázás 

Barta Attila Imréné 
8. o. osztályfőnöke 



 Hivatalnak)   

folyamatos Nyílt napok a művészeti tanszakokon 

- Környezettudatos, 
gazdaságos 
anyagfelhasználás,  

- Energiatakarékosság 
-  szakmai eredmények 

bemutatása 

Farrné Kovács Mónika ig. 
Hamarné Hangrád Éva, 
Szilágyi Istvánné 

február 23. - márc.12. 

 
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 
keretében. 
 

A részvétel koordinálása 
Barta Attila Imréné 
8. o. osztályfőnöke 

24. (szerda) Dolgozói bibliaóra  Csizmadia Tibor iskolalelkész 

25. (csütörtök) 

Kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 
Megemlékezés a kommunizmus és egyéb diktatúrák 
áldozatairól 
 

- Emlékműsor összeállítása 
Kissné Tóth Edit, Csizmadia 
Tibor 

febr. 28-ig 
Az előző tanévben történt kompetencia mérés eredményeinek 
kihirdetése a Hivatal által 

- Az eredmények letöltése 
- Közzététele az intézmény 

honlapján 
- AZ EREDMÉNYEK 

FELDOLGOZÁSA, 
KÖVETKEZTETÉSEK 
MEGFOGALMAZÁSA 

Farrné Kovács Mónika ig. 
 Hamarné Hangrád Éva ig.h. 
 
 
FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG 
BECS 

febr.28. (péntek) 
A „Szelídek öröksége” verseny I. és II. forduló összesített 
eredményeinek közzététele és a helyi versenyen résztvevő 
csapatok értesítése 

- Értékelőlapok feltöltése 
- Interaktív döntő 

témaköreinek összeállítása  
- Döntős csapatok értesítése 

levelezőrendszeren 
keresztül 

Munkaközösség vezetők 

29. (szombat) 

A miniszter a következő naptári évre (a továbbiakban: 
minősítési év) vonatkozóan minden év február utolsó napjáig a 
miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában 
közzéteszi  a minősítési tervbe történő felvétel különös 
feltételeit 
 
326/2013. rendelet 

Tájékoztatás Igazgató 



 

 

2 0 2 1 – M Á R C I U S 
 

NAP(OK) 
ESEMÉNYEK / PROGRAMOK / FELADATOK 

- HELYSZÍN 
KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 

FELELŐS(ÖK) / 
RÉSZTVEVŐ(K) 

1-31. Óralátogatások a kerámia tanszak csoportjainál - Lásd: óralátogatási terv 
Farrné Kovács Mónika ig.  
 Hamarné Hangrád Éva ig.h. 

1-31. 
Mesterpedagógus (Barta Attila Imréné) mesterprogram 
megvalósításának vizsgálata 

- A mesterpedagógus 
intézményvezetője évente 
egyszer megvizsgálja a 
mesterprogram 
előrehaladását. 
Amennyiben az 
intézményvezető úgy 
értékeli, hogy az adott 
időszakban a 
mesterpedagógus nem 
végzett érdemi 
tevékenységet 
mesterprogramja 
megvalósítása érdekében, 
értesíti az Oktatási Hivatalt. 

- Barta Attiláné ppt- 
beszámolója, és 

a fenntarthatósági témahéttel 
kapcsolatos továbbképzésen 
hallottakról való beszámoló 
 

Farrné Kovács Mónika 
Barta Attila Imréné 

1-5. (hétfő-péntek) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét  Madarászné Puskás Tünde 

7. (vasárnap) Családi istentisztelet  Csizmadia Tibor iskolalelkész 

10. (szerda) 
NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP / 4. 
Tavaszi nevelőtestületi értekezlet 

 igazgató, igazgató h. 

12. (péntek) 
Iskolai szintű megemlékezés a nemzeti ünnepről – 15:00 – ref. 
templom 

- Ünnepi műsor összeállítása 4. o.  

 
15. (hétfő) 

 
Nemzeti Ünnep – KÖTELEZŐ ünnepi istentisztelet 

- Iskolaközösség 
tájékoztatása 

Iskolatitkár 



 - zászlóvivő tanulókat 
értesíteni 

16. (kedd) 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a 
jelentkezők felvételi jegyzékét. 

  

22-23. (hétfő-kedd) 
 
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 
iskolában. 

Tájékoztatás 
Barta Attila Imréné 
8.o. osztályfőnöke 

  -   

22. (hétfő) 
 

A Víz Világnapja 
-„Aki szomjúhozik, jöjjön el” -interaktív előadás a víz 
jelentőségéről, a vizek védelméről az élménypedagógia 
módszereivel 

 
Barta Attila Imréné 
Széchenyiné Maár Anikó 
 

22-26. (hétfő-péntek) Digitális témahét Órai projektek 
Informatika tanár(ok) 
Munkaköz vezetők 

22-31. 

Elsősegély-nyújtási bemutató (PP/1.3.8.4. Az 

egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások) 

EGÉSZSÉG NAP →  

(évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, 

elsősegélynyújtással foglalkozó témanap szervezése az alsó és 

a felső tagozatos tanulók számára, a böjti időszakban) 

- Kapcsolatfelvétel az iskolai 
védőnővel, egészségnap 
programjának 
megszervezése. 

- A böjt egészségre gyakorolt 
hatása 

- Helyben termelt, piacon 
kapható termékek 
megismerése, a böjti 
étkezésben való 
alkalmazása 

 

Elsősegélynyújtásra kijelölt személy, 
Osztályfőnökök, DÖK, Pedagógusok 

24. (szerda) 

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, 

korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A 

módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak 

 
Határidők követése 

 

Barta Attila Imréné 
8.o.osztályfőnöke, 
Iskolatitkár  

24. (szerda) Dolgozói bibliaóra  Csizmadia Tibor iskolalelkész 

26. (péntek) 
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú 
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécésorrendben. 

  

28. (vasárnap) Virágvasárnap – a nagyhét kezdete (márc.28-ápr.3.)   

31.(szerda) 
Nem kötelező minősítési eljárás lefolytatásának 
kezdeményezése az intézményvezetőnél 
„A nem kötelező minősítő eljárás lefolytatását a pedagógus a 

Jelentkezési lap/ok leadása 
Igazgató 
Pedagógusok 
Iskolatitkár 



jelentkezési lapon (2 példányban) a 
minősítés évét megelőző év március 31-ig kezdeményezi az 
intézményvezetőnél. Ha a foglalkoztatási jogviszony a határidő 
lejártakor több mint 30 napja szünetel, a nem kötelező minősítési 
eljárás nem kezdeményezhető.” 
 

A nem kötelező minősítési eljárásban a pedagógus a 
jelentkezését az OH-hoz intézett írásbeli nyilatkozatával a 
portfólióvédés vagy a pályázat védését megelőző napig vonhatja 
vissza. 

 

 



 

 

2 0 2 1 – Á P R I L I S 
 

NAP(OK) 
ESEMÉNYEK / PROGRAMOK / FELADATOK 

- HELYSZÍN 
KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 

FELELŐS(ÖK) / 
RÉSZTVEVŐ(K) 

 
1-30. (csütörtök-péntek) 

 
Óralátogatások a zenei tanszakokon  - Lásd: óralátogatási terv 

Farrné Kovács Mónika ig.  
 Hamarné Hangrád Éva ig.h. 

1-6. (csütörtök–kedd) Húsvéti szünet [27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 6. § (3)]   

2. (szombat) Nagyszombat – a nagyhét vége   

3. (vasárnap) 
4. (hétfő) 

HÚSVÉT VASÁRNAP és HÉTFŐ   

7. (szerda) Szünet utáni első tanítási nap   

9. (péntek) 
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 
jelentkezettek listáját 

  

8. (szerda) 

 
NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP / 4. 
Tavaszi nevelőtestületi értekezlet 
 

 
igazgató, igazgató h., minden 
pedagógus 

11. (vasárnap) Családi istentisztelet – A KÖLTÉSZET NAPJA  
Csizmadia Tibor iskolalelkész 
munkaközösség vezetők 

15-16. (csütörtök-péntek) 
Az általános iskolai beiratkozás [27/2020. (VIII.11.) EMMI 
rendelet 7. §] 

 igazgató, igazgató h. , iskolatitkár 

16. (péntek) 
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól  [20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet 3. § (2) c] 

  

15.  (szerda) 
 

A nem kötelező minősítési eljárásra rögzíteni a pedagógus(ok) 

jelentkezését 

   

Ha az intézményvezető a minősítő vizsgát, a kötelező minősítési 

eljárást, vagy - a pedagógus határidőig megtett 

kezdeményezése ellenére - a nem kötelező minősítési eljárásra 

való jelentkezést nem vagy hibásan rögzítette az informatikai 

rendszerben, a pedagógus 

a) a minősítési évet megelőző év május 10-ig, 

b) *  a 10/A. § (3) bekezdés a)-c) pontjában foglalt esetekben a 

 Farrné Kovács Mónika ig. 



rögzítés elmaradásának tudomására jutásától számított tíz 

napon belül 

kérheti a minisztertől a minősítési tervbe való felvételét. 

19-23. (hétfő-péntek) 
Fenntarthatósági témahét [27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 10. 
§ (1) c) pont] 

- Ajánlott óratervek, projektek 
megvalósítása 

Széchenyiné Maár Anikó 
Barta Attila Imréné 
Osztályfőnökök 

ÁPRILIS 22. FÖLD NAPJA 
- megemlékezés épület 

és/vagy osztály szinten 
munkaközösség vezetők 

23. (péntek) 
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és 

tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú 

iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 

  

23. (péntek) 
NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP / 5. 

 

„Szelídek öröksége” verseny 

- Vendégek érkezése körüli 
teendők,  

- Tantermek előkészítése 
- Versenyfeladatok, eszközök 

összeállítása 
- Étkezés 

megszervezése,(tartós, újra 
használható eszközök, 
dekorációk használata, 
helyi termékek használata, 
saját készítésű ételek) 

- Díjazás előkészítése 
Szülők bevonása 

 

25. (vasárnap) 
 

Gárdonyi Zoltán születésnapja 

 

- Megemlékezés iskolai 
szinten – koszorúzás 
(Damjanich u.) 

munkaközösség vezetők 

28. (szerda) Dolgozói bibliaóra  Csizmadia Tibor iskolalelkész 

30. (péntek) 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy 

az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak. 

Értesítések rendszerezése 
Farrné Kovács Mónika ig. 
Barta Attila Imréné - 8.o. 
osztályfőnöke 

30. (péntek) 

-Szakmai délután: IKT használatának tapasztalatai a 

természettudományos tantárgyak tanításában -prezentáció -

elemzés, értékelés -tudásmegosztás 

 Barta Attila Imréné 

 



 

 

2 0 2 1 – M Á J U S 
 

NAP(OK) 
ESEMÉNYEK / PROGRAMOK / FELADATOK 

- HELYSZÍN 
KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 

FELELŐS(ÖK) / 
RÉSZTVEVŐ(K) 

1. (szombat) 
 
Munkaszüneti nap 
 

  

2.(vasárnap) 

 
Anyák napja 
 
Családi istentisztelet   
 

- Ajándékkészítésnél élvezzenek 
előnyt az újra hasznosítható 
anyagok. 

Csizmadia Tibor iskolalelkész 

2. (hétfő) Az intézményátszervezés előkészítése – grafika tanszak -  
igazgató, igazgató h., 
gazdaságvezető, Ferenczi Tünde 

3-7. (hétfő-péntek) Szülői értekezletek + anyák napja az osztályokban 

- Műsorok összeállítása, 
ajándékok készítése: 

- Ajándékkészítésnél 
élvezzenek előnyt az újra 
hasznosítható anyagok. 

Osztályfőnökök 

10. (hétfő) Madarak és fák napja 

- Megemlékezés 
- Akadályverseny 
- Természetes anyagok 

használata 
- Szülők meghívása 

Alsós tanítók (ter.ism.) 
Felső tag.: Barta Attila Imréné 

10-21.(csütörtök – hétfő) Rendkívüli felvételi eljárások -   

11. (kedd) 
-A változatosság kedvéért -természet és környezetvédelmi 
kisfilm/prezentáció készítése a biodiverzitásról csoportonként -
feltöltés a honlapra 

- a munkafolyamat 
koordinálása 

Barta Attiláné 

13. (csütörtök) Áldozócsütörtök - Urunk mennybemenetelének ünnepe közös istentisztelet Csizmadia Tibor iskolalelkész 

16. (vasárnap) Konfirmálás 

- Templomdíszítés: 6. osztály 
- A környezettudatos 

magatartás szem előtt 
tartása elvárás 

Kissné Tóth Edit 
Bene Katalin 

20-ig 
Felmérés - az alapfokú művészeti iskola kivételével - május 20-
áig: a tanulók a következő tanítási évben milyen szabadon 

- Tájékoztatás, felmérés 
- Gazdaságos 

Igazgató, Munkaközösség vezetők 
és Osztályfőnökök 



választott tanítási órán kívánnak részt venni. 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 14§ (5) 

papírhasználat, 
econyomtatás 

19. (szerda) Szülői választmány ülése /3. 
- tájékoztatás, kérdésekre 

válaszadás 
Igazgató, igazgató h. 

19. (szerda) TÉMANAP: „Tavaszi tündérnap a 8. osztályban 

- Az érzékszervek 
egészséges működését 
bemutató feladatok 

- Idényzöldségek és 
gyümölcsök felhasználása 

- Újra használható eszközök 
alkalmazása 

- Környezetünk hatása az 
érzékszerveinkre 

- -Szülők bevonása 

Barta Attila Imréné 
felsős Pedagógusok 

19. (szerda) 

Országos idegen nyelvi mérés – 6. és 8. évfolyam 
 

4.osztályosok kompetencia mérése (RPI féle) → 

magyar és matematika 

- A tanulók idegen nyelvi 
szövegértési készségeit vizsgáló 
mérőeszközöket a Hivatal készíti el 
 
• a vizsgálatot 
az iskola pedagógusai végzik az 
iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök 
alkalmazásával 
 
• A tanulók által megoldott 
feladatok értékelését az iskola 
pedagógusai egységes javítókulcs 
felhasználásával végzik el 
→ jún. 12-ig megküldeni a Hivatal 
részére 

- Képzésen való részvétel 

Bene Katalin 
 
Széchenyiné Maár Anikó (4.o. of.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-24. (vasárnap-hétfő) Pünkösd 
Ünnepi istentisztelet – a 
konfirmáltak első úrvacsora vétele 

Bene Katalin 

22. (péntek) 
21-22. péntek-szombat 

Református Egység Napja 
Szeretethíd 

- Önkéntes tevékenység a 
környezetünkért, 
egymásért, magunkért 

Csizmadia Tibor 

26. (szerda) Tanári bibliaóra  Csizmadia Tibor iskolalelkész 

26. (szerda) 
Országos kompetenciamérés a 4., 6., 8. és 10. évfolyamon 
(anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődése) – 

- A szövegértési és a 
matematikai eszköztudás 

 
Farrné Kovács Mónika ig. 



tanítási nap [27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 11. 
§ (1)] 

fejlődésének vizsgálata 
- Szervezési feladatok 

elvégzése 
 

Barta Attila Imréné 

Május közepétől 
 
Nyári táborok meghirdetése 
 

-kerámia 
-tánc 
-hittan 
-Bárka 
-Erzsébet  
- környezetvédelmi 
- honismereti táborok 
- Nyilatkozatok összegyűjtése 

Farrné Kovács Mónika 
Hamarné Hangrád Éva 
Csizmadia Tibor 
és valamennyi Pedagógus 

május 24-június 4. Művészeti vizsgák a művészeti tanszakokon 

- Vizsgák megszervezése és 
lebonyolítása 

- Dokumentumok 
előkészítése 

Farrné Kovács Mónika ig. 
művésztanárok 

30. (vasárnap) GYERMEKNAP   

31. (hétfőig) 
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálati 
eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények május 31-
ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

- Eredmények feltöltése 
- Pelle János 
- Kiss Lajos 
- Iskolatitkár 

31. (hétfőig) 
Iskolai Sportkör következő tanévre vonatkozó Szakmai 
Programjának elkészítése 

- DÖK véleményét kikérni 
- Pelle János 
- Kiss Lajos 

31. (hétfő) 

Az intézményátszervezésről szóló fenntartói döntés 
meghozatalának és a működési engedély módosítása iránti 
kérelem benyújtásának határideje [229/2012. 
(VIII.28. Korm.rendelet 39. § (5)] 

 
fenntartó 
igazgató, igazgató h., 
gazdaságvezető) 

 



 

 

2 0 2 1 – J Ú N I U S 
 

NAP(OK) 
ESEMÉNYEK / PROGRAMOK / FELADATOK 

- HELYSZÍN 
KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 

FELELŐS(ÖK) / 
RÉSZTVEVŐ(K) 

1. (kedd) 
A felvétel ügyében lefolytatandó jogorvoslati eljárás határideje 
[27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 2. melléklet] 

-  Barta Attila Imréné of. 

3. (csütörtök) Családi vetélkedő: „ÉDENI ÍZEK” 

- - osztályonként legalább 1 
család részvétele 

- eszközök, alapanyagok 
biztosítása 

- Együttműködés a 
„Növekedésért” 
Egyesülettel 

Barta Attila Imréné 
Osztályfőnökök 

4.(péntek) 
 
Összetartozás Napja 
 

- Községi műsor a Trianon 
emlékműnél 

 

5. (szombat) 
 
Néptánctalálkozó 
 

- Szervezési feladatok 
- Hulladéktermelés 

minimalizálása 
- Újra használható eszközök 

használata 

Néptáncpedagógusok, 
Iskolatitkárok 

7-11. (hétfő-péntek) Alsós és felsős osztálykirándulások  Osztályfőnökök 

7-11. (hétfő-péntek) 
 
Osztályozó vizsgák 
 

 érintett pedagógusok 

10.-éig 
Intézményi intézkedési terv elkészítése – előző évi országos 
mérések feldolgozott adatai alapján (ha szükséges) 

- Pedagógiai 
munka eredményességének 
fejlesztése érdekében szükséges 
intézkedések meghatározása 

Farrné Kovács Mónika ig. 

11. (péntek) 
„Az idegen nyelvi mérés eredményeit idegen nyelvenként és 
évfolyamonként lebontva az iskola a honlapján teszi közzé” 

- Eredmények feltöltése az 
iskolai honlapra 

Farrné Kovács Mónika ig. 

11. péntek Év végi osztályozó értekezlet -   

14. (hétfő) 
NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP / 6. 
DÖK nap 

szervezési feladatok Csizmadia Tibor 

15. (kedd) Utolsó tanítási nap   



12. (szombat) 8. osztályosok ballagása  
- Felsős osztályok búcsúzása 
- 8. o. bizonyítványosztás 

Felsős osztályfőnökök 

20. (vasárnap) 
A miniszter - az OH javaslatát mérlegelve - a minősítési évet 
megelőző év június 20-áig dönt a következő évre vonatkozó 
minősítési tervről. 

  

17. (csütörtök) 
1700 

Tanévzáró istentisztelet 
- Tájékoztatás 
- Zászlóvivők kijelölése 

Farrné Kovács Mónika ig. 
Hamarné Hangrád Éva 
Csizmadia Tibor 
és valamennyi Pedagógus 

22-24. (kedd-csütörtök) 
Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a 
Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által 
meghatározott időben 

Tájékoztatás  
Barta Attila Imréné 8.o. 
osztályfőnöke 

23. (szerda) Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

- Az éves munka értékelése 
Munkaközösségek beszámolója: 

- alsós 
- felsős 
- öko 
Feladatok nevesítése 

Farrné Kovács Mónika ig. 

25-27. (péntek-vasárnap) 
A Magyar Református Általános Iskolák VII. Találkozója 
(Kisújszállás) 

  

30-ig (vasárnap) 
A miniszter a minősítési terv rá vonatkozó részéről a minősítési 
évet megelőző év június 30-ig az informatikai rendszer útján 
értesíti a pedagógust és az intézményvezetőjét. 

  

 

               


