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1. Munkánkat meghatározó törvények, rendeletek 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról  

 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023-as tanév rendjéről  

 7/2017. (V. 5.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

(2017.09.01-) 

- Kerettanterv általános iskolák 1.-4. osztálya számára 

- Kerettanterv általános iskolák 5.-8. osztálya számára 

- Kerettanterv a nemzetiségi nevelés-oktatáshoz 

 5/2020 (I.31) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012-es kormányrendelet módosításáról 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

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

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról  

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 2017. évi XCVI. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról  

 29/2017 (VI.7.) FM rendelet Az iskolagyümölcs és iskolazöldség program végrehajtásáról  

 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról hatályos változata  

 A 2020 és 21. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez ( 

 Tanfelügyeleti kézikönyvek (általános iskola)  

 Önértékelési kézikönyvek (általános iskola)  

 

Mindezek mellett:  az intézmény Pedagógiai Programja, 

                              az Intézményi Minőségirányítási Program,  

                                az SZMSZ 

                                

 

Nyilvánosság 
A munkaterv egy példányát az intézményvezetői irodában, egy példányát a honlapon tesszük elérhetővé.   

http://doc.hjegy.mhk.hu/20125H20000051_24.PDF
http://doc.hjegy.mhk.hu/20125H20000051_25.PDF
http://doc.hjegy.mhk.hu/20125H20000051_22.PDF
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142956.323921
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31239.296736
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31239.296736
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_3jav.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_3jav.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_kezikonyv_altisk_160128.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyv_alt_isk_0125.pdf
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2. Személyi feltételek biztosítása, pedagógus továbbképzés 

 

Dolgozói létszámok 

A fenntartó döntése értelmében az iskolai intézményegységben 28 pedagógus álláshely létezik (1-gyel több, mint az előző tanévben). Pedagógus 

álláshelyeink 3 kivételével betöltöttek. A tantestület 24 %-a férfi. 

A nyáron személyi változások is történtek: Szitta Imola Nóra érkezett, alsó tagozaton 4. évfolyamon napközit és felső tagozaton vizuális kultúrát 

fog tanítani. 

3 üres álláshelyünk van: nem sikerült matematika-fizika szakos pedagógust találni, az üres álláshelyek feladatait belső helyettesítéssel, illetve 

megbízási szerződéssel látjuk el: Rátki Ilona Mária ének-zene felső tagozaton, Sallainé Himmer Katalin napközi alsó tagozaton (1. évfolyam). 

Mindannyian rendelkezünk pedagógusképesítéssel, de soknak közülünk többféle, más egyéb felsőfokú képesítése is van.  

 

 

Pedagógusok 

 

Intézményvezető 1 fő 

Intézményvezető-helyettes 2 fő 

Tanító  11 fő 

Tanár  10 fő 

Fejlesztőpedagógus 1 fő 

Üres álláshely  3 fő 

Megbízási szerződés (1 üres álláshelyen) 2 fő 

Összes álláshely 28 
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Pedagógiai munkát segítő 

 

Iskolatitkár 1 fő 

Pedagógiai asszisztens 2 fő 

Összesen 3 fő 

 

Iskolapszichológusi feladatok 

Nincs iskolapszichológusunk, Holecz-Szilágyi Nikoletta szülési szabadságon van, helyére keresünk embert. 

 

Gyógytestnevelési feladat 

A PMPSZ nagymarosi kirendeltsége látja el. 

 

SNI-s fejlesztés 

Utazógyógypedagógusi hálózat segítségével 1 fő gyógypedagógus és 1 fő logopédus. 

 

Logopédiai feladatok 

Heti1 órában PMPSZ-en keresztül. 

 

Technikai dolgozók 

 

Takarító  5 fő, 4 álláshelyen (4 iskola, 1 sportcsarnok) 

Karbantartó  1 fő (iskola+sportcsarnok) 

Összesen 5 fő 
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Tartósan távol lévők 

 

Tamás Edit pedagógiai asszisztens betegállományban van 2022 májusa óra, helyettesítése megoldott. 

 

A nevelőtestület és a szakmai közösségek döntése alapján a tanévben megbízatást vállalók 

 

Kis Balázs alsó szakmai munkaközösség vezető 

Horváth Katalin felső szakmai munkaközösség-vezető 

Sápi Éva Zsuzsanna nemzetiségi és nyelvi munkaközösségvezető 

Zeleiné Orosz Borbála gyermek- és ifj. védelem 

Kövics Csaba tűz- és balesetvédelem 

Berinkei Bettina tankönyvfelelős 

Horváth Katalin  pályaválasztási felelős 

Buzásiné Delacasse Ivett Margit iskolatej, iskolagyümölcs felelős 

Magda Bálint diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus 

Altsach Alexandra könyvtáros-tanár 

Nyúli Edina pályázatokért felelős 

Zeleiné Orosz Borbála iskolanyitogató foglalkozások megszervezése 

Nyúli Edina mérési felelős 
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Osztályok és osztályfőnökök 

 

osztály  osztályfőnök osztályfőnök-helyettes 

1.a  Zeleiné Orosz Borbála Jakab Johanna Margit 

1.b Csepely Ágnes Johanna Zeleiné Orosz Borbála 

2.a Galbavi Péter Czétényi András Gáborné 

2.b Czétényi András Gáborné Galbavi Péter 

3. Pauerné Kalhammer Mónika Galbaviné Finta Dorottya 

4.a Tóth Kitti Sápi Éva Zsuzsanna 

4.b Kis Balázs Szitta Imola Nóra 

5.a Kenderes Kata Farkasné Badak Mária Andrea 

5.b Altsach Alexandra Jakab Johanna Margit 

6.a Buzásiné Delacasse Ivett Margit Kontreczki Anikó Eszter 

6.b Horváth Katalin Karsainé Szentpéteri Bea Márta 

7.a Rácz Richárd Péter Gyöngyösiné Dőry Andrea  

7.b Rusvay Balázs Kövics Csaba 

8. Magda Bálint Nyúli Edina 
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Pedagógus továbbképzés 

 

A továbbképzési terv szerint továbbképzési kötelezettsége a következő dolgozóknak van: 

Buzásiné Delacasse Ivett Margit 2019.09.01-2026.08.31. 

Farkasné Badak Mária Andrea 2017.09.01-2024.08.31. 

Kenderes Kata 2022.09.01-2029.08.31. 

Nyúli Edina 2016.09.01-2023.08.31. 

Pauerné Kalhammer Mónika 
2019.09.01-2026.08.31.  

Mentes a továbbképzési kötelezettség alól 2024. 09. 01-től, 

Rusvay Balázs 2019.09.01-2026.08.31-ig 

Sápi Éva Zsuzsanna 
2020.09.01-2026.08.31.  

Mentes a továbbképzési kötelezettség alól 2024. 09. 01-től 

 

Tervezett pedagógus és tantestületi továbbképzések  

 Lehetőség szerint ingyenes képzéseket ajánlunk, a helyettesítést, cserét lehetőség szerint biztosítjuk.  

 Számítunk a POK támogató szervezőmunkájára a képzések szervezésében.  

 Az Oktatási Hivatal által működtetett NKP-on keresztül jó gyakorlatok megismerésével is bővítjük módszertani kultúránkat.  

 A civil szférából érkező ajánlatokat közvetítjük kollégáinknak (múzeumok, egyesületek képzései…)  

 

Étkezést ebben a tanévben is a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft. szolgáltatja. 

 

3. Tárgyi feltételek 
Gyereklétszámunk magas, így szükséges, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan minden helyiséget (szükségtermeket is) használjunk. Ebben a 

tanévben erőtelesen érezhető a zsúfoltság az iskola épületében és az udvaron is. 

A legszükségesebb karbantartásokat és felújításokat a rendelkezésre álló keretből elvégeztük. 

 

Állagmegóvás:  

A meglévő eszközök megóvására fokozott gondot kell fordítani. Minden eszközzel meg kell akadályoznunk a szándékos rongálást. Amennyiben 

mégis megtörténik a rongálás, úgy, az anyagi felelősséget a szülő viseli. Segítségünkre lehet a jól végzett ügyeletesi munka, a tanulók bevonása a 

megelőzésbe, és a felelősségvállalás kialakítása.  
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Az évek alatt rendszeres munkával kialakított környezetünk, a folyosók, tantermek hangulata, tisztasága, esztétikai nevelő hatása mindenképpen 

pozitívan hat a tanulókra, szülőkre, a hozzánk látogatóba érkezőkre és ránk, pedagógusokra egyaránt. Megőrzése, továbbvitele, esetleges fejlesztése 

érdekében szem előtt kell tartanunk továbbra is:  

 az időbeni és folyamatos karbantartást.  

 A tisztaság és a virágos környezet megtartását, a növények gondozását, ápolását, gyarapítását a szülők együttműködésével.  

 Legyen továbbra is figyelemfelkeltő a tanulói eredményesség és produktumok bemutatása az épület különböző pontjain. A célszerűen 

kialakított információhordozók továbbra is naprakészen szolgálják a nevelő-oktató munkát, irányítsák rá a gyerekek figyelmét az aktuális 

eseményekre, ünnepekre, évfordulókra és a környezetvédelem legfontosabb területeire is.  

 Nemzeti jelképeink használata emelje a rendezvények színvonalát, a hazafiságra nevelés, a közösséghez tartozás élményét mélyítse, ezért 

gondot kell fordítani az elhelyezésre és megóvásra. Megrongálódásuk esetén szükséges a folyamatos csere.  

 

A tárgyi feltételeket a költségvetés ésszerű, takarékos és gazdaságos felhasználásával, valamint a kiírt pályázatok figyelemmel kísérésével illetve 

pályázással valósíthatjuk meg. A nagyobb beruházások, felújítások kivitelezéséhez szükség van az Önkormányzat segítségére. 

További anyagi erőforrások keresése is szükségszerű, mint: 

 alapítványi pénzek 

 szponzorok keresése 

 rendezvények bevétele. 

 

Bevételek 

A Sportcsarnok kiadásából van rendszeres bevétel, mely a Váci tankerületi Központhoz kerül.  

 

 

Szakmai munka tárgyi feltételei  

Az iskola épülete közepes állapotúnak mondható, de egyre szűkösebb. Kicsik, kevesek a tantermek, vándorolnak külső helyszínre a felső 

tagozatosok matematika órán és az egyik alsó osztály is nem az iskolaépületben van elhelyezve. Nincs szertár, a tanári szoba szűk a növekvő 

pedagóguslétszámhoz képest, nincsenek a dolgozóknak szekrényeik, ahol a könyveiket, eszközeiket tárolnák. A diákoknak, főleg a felső tagozat 

számára szűk a folyosó, kevés hely van a kabátoknak, testnevelés felszerelésnek. Óraközi szünetben a diákok nem tudnak leülni sehol sem, csak a 

folyosón várakoznak tömörülve, mint olajos szardínia a dobozban. Kevés a mosdó, mellékhelyiség, a meglévő is felújításra szorul. Az ebédlő is 

kicsi, a felső tagozat nem fér el benne egyszerre ebédidőben, sőt az egyik első osztály a tantermében ebédel, valamint minden alsós a tantermébe 

kapja a tízórait is. 

A színvonalas nevelő- oktató munkához szükséges tárgyi feltételeket a – költségvetés függvényében – szükséges bővíteni, korszerűsíteni.  
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4. Tanulókra vonatkozó adatok 
 

Osztály  Létszám Ebből 2 főnek számít Ebből 3 főnek számít Számított létszám 

1.a osztály 17  1 19 

1.b osztály 19   19 

2.a osztály 15   15 

2.b osztály 17   17 

3.  osztály 29 1 1 32 

4. a osztály 22 1  23 

4. b osztály 18 1  19 

Alsó összesen 137   144 

Átlag 19,6    

5. a osztály 19   19 

5. b osztály 19 2  21 

6.a osztály 17 1  18 

6.b osztály 16  1 18 

7.a osztály 17 1  18 

7.b osztály 17 1  18 

8. osztály 25 2  27 

Felső összesen 130   139 

Átlag 18,6    

Összesen 267   283 

Tanulók létszáma a KIR-ben 269 

Ebből egyéni 

munkarend 

3 (Bereczki gyerekek) 

 tanulói 

jogviszonya 

szünetel 

2 (Gyarmati Liza, Ritzl Olivér 

Patrik) 

 a nappali tanulók 

száma 

 267 

 Ebből BTMN 

tanuló 

29 

  SNI 13 

Tanulók számított létszáma 283 

Hátrányos helyzetű tanuló - 

HHH tanuló 1 (D.A) 
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5. Nemzetiségi oktatás 
 

A fenntartó döntése értelmében az iskolai intézményegységben 28 pedagógus álláshely létezik, ebből a létszámból a tantárgyfelosztás szerint 5 fő 

vesz részt a nemzetiségi oktatás megvalósításában, a mindennapokban azonban, mivel az oktatási forma az intézmény szerves része, minden 

dolgozó aktív részvétele a jellemző. Ettől a tanévtől került bevezetésre a NAT2020, melynek értelmében a nemzetiségi oktatásra az idegen nyelvi 

órák teljesen átcsoportosíthatók. Így 5. évfolyamtól fogva felmenő rendszerben nem kötelező az idegen nyelv tanulása, aki szeretné, annak szakköri 

formában felajánljuk az angol nyelv tanulásának lehetőségét. 

 

Tantárgyfelosztás 

 

Osztály 
Német 

nemzetiségi nyelv 
és irodalom 

Német 
nemzetiségi 
népismeret 

Angol/német, 
mint idegen 

nyelv 
1.a 5 1 - 
1.b 5 1  
2.a 5 1 - 
2.b 5 1 - 
3. 5 1 - 

4.a 5 1 
1/1 

4.b 5 1 
5.a 

5 1 1 (szakkör) 
5.b 
6.a 5 1 

2 (szakkör) 
6.b 5 1 
7.a 5 1 

2 (szakkör) 
7.b 5 1 
8. 5 1 2 

Összesen: 65 13 9 
 

A tantárgyfelosztásnál fő cél idén az volt, hogy a német nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyat és a német nemzetiségi honismeret tantárgyat 

egy osztálynál ugyanaz a pedagógus tanítsa. Így könnyebben tudnak felkészülni iskolai és iskolán kívüli programokra. 

Létszámcsökkenés miatt az 5. évfolyamon egy csoportba került a két osztály. 
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Tanított tantárgyak 

 

Név Végzettség Tanított osztály és tantárgy 
Farkasné Badak Mária 
Andrea 

német nyelv szakos tanár 1.b 1.b 
3. 3. 

4.b 4.b 
5.a és 5.b 5.a és 5.b 

Buzásiné Delacasse 
Ivett 

német nyelvtanár, német 
nemzetiségi tanító 

2.a - 
6.a - 

Horváth Katalin német nyelvtanár, német 
nemzetiségi nyelvtanár 

2.b   
- 6.a  

6.b 6.b 

7.b 7.b 
8. 8. 

Sápi Éva Zsuzsanna tanító, német szakos 
nyelvtanár  

1.a 1.a 
4.a 4.a 
7.a 7.a 

Galbavi Péter német nemzetiségi tanító - 2.a 
- 2.b 

 

Idegen nyelv tanítás 

 

Név Végzettség Tanított osztály és tantárgy 

Sápi Éva Zsuzsanna tanító, német szakos 
nyelvtanár 

4.a +4.b  

Tóth Kitti  tanító, angol műveltség-

terület 

 6.a és 6.b (szakkör) 

Mihajljuk Okszana angol nyelvtanár  7.a és 7.b (szakkör) 

8. 

Kis Balázs tanító, angol műveltség-

terület 

 4.a és 4.b 

5.a és 5.b (szakkör) 
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Tanulók száma évfolyamonként 

 

Évfolyam Tanulók száma %-os eloszlása 

1. évfolyam 11+14=25 69% 
2. évfolyam 10+12=22 68% 
3. évfolyam 14 48% 
4. évfolyam 10+12=22 55% 
5. évfolyam 6+4=10 26% 
6. évfolyam 9+8=17 51% 
7. évfolyam 6+7=13 38% 
8. évfolyam 6 32% 
Összesen 129 48% 

 

Kilépők: Az elmúlt tanév végén 2 szülő jelezte, hogy gyermeke a 2022-23-as tanévben már nem vesz részt a nemzetiségi oktatásban, érintett 

osztályok 4b és 8.  

Új részvevők: az első évfolyamon a beiratkozók 69%-a kérte a nemzetiségi oktatásban való részvételt, az érkező gyerekek közül 1 iratkozott be 

erre az oktatási formára. Az új tanuló a 2.b osztályba érkezik, Németországból költöztek vissza Magyarországra. 

 

Tárgyi feltételek  

Tankönyveket minden gyermek ingyenesen kapott állami támogatásként. A könyvek tartós könyvek, 5 évig használjuk őket, a munkafüzeteket 

pedig minden év elején újonnan kapják a tanulók a német nyelv és irodalom tanulásához. Ez a támogatás csak a nemzetiségi tankönyvlistáról 

választott tankönyvek esetén jár a tanulóknak. Az Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet tankönyvét használjuk az első évfolyamon  Mein erstes 

Deutschbuch, und Arbeitsbuch-ot, majd a Hueber kiadó, Paul & Lisa Co, Beste Freunde 1., Beste Freunde 2, Beste Freunde 3 tankönyvét és 

munkafüzetét, illetve a Hueber kiadó Paul, Lisa & Co című tankönyvcsaládját.  

 

Idén is sikerült a német hon- és népismeret (Schatzruhe) tantárgyhoz is munkafüzetet venni minden tanulónak 1-től 4. évfolyamig.  

 

Az iskola teremhiánnyal is küzd, ebben a tanévben is 2 külső tanteremben vannak órák. Kialakítottunk egy új tantermet a padlástérben, illetve egy 

fejlesztőhelységet a Sportcsarnok emeleti részén.  A hiány oka a növekvő gyermeklétszám, valamint a csoportbontások. Sajnálatos módon az 

iskolafejlesztés halasztásra került. 
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Egy teremben van interaktív tábla, melyet a nemzetiségi oktatásban is használunk. Több tanterem projektorral és laptoppal van felszerelve. 

Szeptember végére az összes tanteremben lesz ilyen eszköz. 

Magnók is vannak a hanganyagok lejátszásához, tanárok munkáját iskolai laptopok is segítik.  

Az állam tavaly minden pedagógus számára biztosított tanári laptopot, sajnos voltak kollegák, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel. Az 

Oktatásfejlesztési Alapítvány jóvoltából minden igénylő hangszórót is kaphatott. 

 

Célkitűzés  

A német nemzetiségi oktatással biztosítjuk a helyi kisebbség nyelvének illetve a kisebbség nyelvén való tanulást, a német nemzetiség, ezen belül 

a Kismarosi németek történelmének, kultúrájának megismerését. A német nemzetiségi nyelvoktatás célja, hogy tanulóink megfelelő nyelvtudással 

rendelkezzenek, megtalálják és megőrizzék identitásukat, elfogadják és másoknak is megmutassák nemzetiségük értékeit.  

A kismarosi szokások ápolása (népismeret tantárgy, hagyományőrző szakkör) mellett más népek kultúrájának, így Németország megismerése is 

nagyon fontos. 
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6. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései feladatai 
 

IKT eszközök alkalmazása a hatékony munkavégzés érdekében. 

Elektronikus kommunikáció levelező lista segítségével a szülőkel. Cél: iskolai életet érintő információ gyorsítása, biztos célba jutása a 

szülőkhöz. 

Elektronikus napló használata, hiányzások igazolásának elektronikus módjának használata 

IKT eszközök használata a tanítási órákon 

DÖK megszervezése, hozzá kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése (intézményi, vezetői tanfelügyelet megállapítása szerint 

Iskolaújság újraindítása 

 

Alsós munkaközösség 

 Az alsós munkaközösség tanítóinak legfontosabb feladata mindig a tanulók alapkészségeinek, valamint kreatív, önálló gondolkodásának 

fejlesztése. 

 Az idei tanévben a munkaidő átszervezésével tanulóink még több lehetőséget kapnak a délutáni szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások 

igénybe vételével, hogy képességeiket széles körben kibontakoztathassák. Szeretnénk, ha megmérettetéseken is, versenyeken is részt 

vennének tanulóink.  

 A tanulók felzárkóztatására is nagy szükség van. A fejlesztő pedagógia és a továbbképzéseken megismert tanulást segítő módszereket 

gyakran kell alkalmaznunk. A feladatok megoldásában jelentős részt vállal magára segítő gyógypedagógusunk és logopédusunk is. Az 

integráció sok plusz feladatot ad a tanítók számára. Sok esetben nagy segítség lenne, ha pedagógiai asszisztens is segíthetné munkánkat.  

 Az óvoda-iskola kapcsolatának erősítése érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az együttműködésre. Közös programok szervezése: Mihály 

napi vásár, Gergely járás. 

 A szülőkkel való kapcsolattartást továbbra is kiemelten kezeljük. 

 Folytatjuk a tanulásmódszertan tanítását az eddigi tanmeneteink szerint, beépítve a témának megfelelő tantárgyba. 

 A tanulók részére az egészségük testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadjuk, és ezek elsajátításáról meggyőződjünk. 

Együttműködés a praxisközösség programjaival. 

 Közreműködünk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében. Iskolapszichológus, szociális segítővel való munka kialakítása. 

 

Felsős munkaközösség 

 - Az oktató és nevelő munka fejlesztése 

 - Korszerű ismeretek nyújtása a világban való eligazodáshoz 

 - Az életkori sajátosságokat, egyéni képességeket figyelembe vevő oktatás 

 - A tanuláshoz fűződő viszony javítása 
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 - Helyes tanulási módszerek megmutatása és kialakításának elősegítése 

 - Logikus gondolkodás fejlesztése 

 - Olvasási készség, beszédkészség, önkifejezés fejlesztése 

 - A tanulási nehézséggel küzdő gyermekeinknek megfelelő segítségnyújtás  

 - Gyengébb képességű tanulóink számára korrepetálások, egyéni felzárkóztatások tartása 

 - Kapcsolattartás szülőkkel (szülői értekezletek, családlátogatások, fogadóórák), kollégákkal, szükség esetén szakemberekkel, 

(gyermekvédelemmel, iskolapszichológussal) 

 - Kellemes légkör, esztétikus környezet kialakítása az osztálytermekben 

 - Tehetséggondozás, szakkörök indítása 

 - Más intézmények által meghirdetett tanulmányi, kulturális és sportversenyekre való mozgósítás, tanulóink felkészítése 

 - Egészséges életmódra nevelés, a sport megszerettetése, iskolapszichológus, szociális segítővel való munka kialakítása, házi futóverseny 

szervezése 

 - A szabadidő hasznos eltöltésének segítése, tanulmányi kirándulások szervezése 

 - Művészeti nevelés: kiállítások, hangverseny-látogatások, színházlátogatások szervezése 

 - A 8. osztályos tanulók továbbtanulásának segítése, felvételi előkészítés 

 - Segítségnyújtás a pályaválasztáshoz 

 - Az együttélés szabályainak betartása a tanulók körében. 

 - Nagyobb felelősségtudat kialakítása önmaguk és társaik irányában. 

 - Értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése. 

 - Az értelmi képességek szakirányú fejlesztése. 

 - Differenciált bánásmód alkalmazása. 

 - A követelmények frissítése. 

 - A motivációs rendszer fejlesztése. 

 - Esélyegyenlőség biztosítása. 

 - A pedagógiai munka egységesítése. 

- Rendszeres munkaközösségi összejövetelek a problémák megbeszélésére, a hasznos tapasztalatok átadására 

 

Kiemelt célunk továbbra is 

- az iskola fegyelmi helyzetének további javítása, illetve az előző években történt pozitív irányú változás megőrzése 

- a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása 

- a rászoruló tanulók egyéni fejlesztése 
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- a nyolcadik osztályos tanulók felkészítése a középiskolára, annak érdekében, hogy az általános iskolából a középiskolába való átmenet 

sikeresebb legyen (a középiskolák által szervezett nyílt napok időpontjait figyelemmel kísérjük, pályaválasztási útmutatót rendelünk, szülői 

értekezleteket tartunk a témában, a pályaválasztási kiállításon való részvételt lehetővé tesszük.) 

- a kompetenciaméréseken egyre jobb eredmények elérése 

- a sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatása, tehetséggondozása. 

- a tanítási órákon differenciált feladatokkal, változatos munkaformák alkalmazása 

 

Idegen-, nemzetiségi nyelvi munkaközösség 

 

Idegen nyelvi oktatás terén 

 A tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képességek megalapozása, megszilárdítása 

 Anyanyelvi, nemzetiségi nyelvi kommunikáció fejlesztése 

 A közösségért való felelősségvállalás erősítése, hagyományőrzés 

 Neveltségi szint emelése, együttélés szabályai 

 Tehetséggondozás (Tehetségpont) - Felzárkóztatás 

 IKT eszközök tanórai alkalmazása 

Német nemzetiségi oktatás terén 

 

A német nemzetiségi oktatással biztosítjuk a helyi kisebbség nyelvének illetve a kisebbség nyelvén való tanulást, a német nemzetiség, ezen belül 

a Kismarosi németek történelmének, kultúrájának megismerését. A német nemzetiségi nyelvoktatás célja, hogy tanulóink megfelelő nyelvtudással 

rendelkezzenek, megtalálják és megőrizzék identitásukat, elfogadják és másoknak is megmutassák nemzetiségük értékeit.  

A kismarosi szokások ápolása (népismeret tantárgy, hagyományőrző szakkör) mellett más népek kultúrájának, így Németország megismerése is 

nagyon fontos. 

Év végére nyelvvizsga előkészítése, esetleges képesség szerinti csoportkialakítás eljárásának kidolgozása. 
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7. A tanév rendje 

 
A szorgalmi idő 

Az első tanítási nap 2022. szeptember 1. (csütörtök), az utolsó tanítási nap 2023. június 15. (csütörtök). 

A szorgalmi idő első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskola január 27-ig értesíti a tanulók szüleit gyermekük tanulmányi előre haladásáról. 

A szorgalmi idő 183 tanítási napból áll. Ezen kívül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra négy munkanapot – 

tanítás nélküli munkanapként – használhat fel, amelyből egy nap kizárólag pályaorientációs célra használható.  

Őszi szünet: 2022. október 29-től november 6-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

november 7. (hétfő). 

Téli szünet: 2022. december 22-től 2023. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2023. január 3. (kedd).  

Tavaszi szünet: 2023. április 6-tól április 11-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 5. (szerda), utána következő első tanítási nap április 

13. (csütörtök). 

Mérések:  

A bemeneti méréseket az iskoláknak a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet alapján 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kell lebonyolítani 

az alábbiak szerint: 

a 8. évfolyamon 2022. október 10–21., 

a 6. évfolyamon 2022. október 24 – november 11. 

a 4. és 5 évfolyamon 2022. november 14-30. 

A bemeneti mérések előkészítéséhez az adatszolgáltatás határideje 2022. szeptember 23. 

 

Évfolyam Bemeneti mérési terület Mérési napok száma Mérés hossza 

4. szövegértés 
1 nap 

2 x 30 perc 

matematika 2 x 30 perc 

5. szövegértés 
1 nap 

2 x 30 perc 

matematika 2 x 30 perc 

6. szövegértés 
1.nap 

2 x 45 perc 

matematika 2 x 45 perc 

természettudomány 
2.nap 

2 x 45 perc 

idegen nyelv 2 x 45 perc 

8. szövegértés 
1.nap 

2 x 45 perc 

matematika 2 x 45 perc 

természettudomány 
2.nap 

2 x 45 perc 

idegen nyelv 2 x 45 perc 
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A kimeneti mérésekre 2023. március 6. – június 9. között kerül sor. A kimeneti mérések évfolyamonkénti ütemezését – a bemeneti mérések 

tapasztalatainak függvényében – a hivatal később határozza meg. 

 

A kimeneti mérések előkészítéséhez az adatszolgáltatás határideje: 2022. november 30. 

 

Évfolyam Kimeneti mérési terület Mérési napok száma Mérés hossza 

4. szövegértés 
1 nap 

2 x 30 perc 

matematika 2 x 30 perc 

5. szövegértés 
1 nap 

2 x 30 perc 

matematika 2 x 30 perc 

7. szövegértés 
1.nap 

2 x 45 perc 

matematika 2 x 45 perc 

természettudomány 
2.nap 

2 x 45 perc 

idegen nyelv 2 x 45 perc 

6. szövegértés 
1.nap 

2 x 45 perc 

matematika 2 x 45 perc 

természettudomány 
2.nap 

2 x 45 perc 

idegen nyelv 2 x 45 perc 

8. szövegértés 
1.nap 

2 x 45 perc 

matematika 2 x 45 perc 

természettudomány 
2.nap 

2 x 45 perc 

idegen nyelv 2 x 45 perc 

 

  



20 

 

Beiratkozás első évfolyamra: 2023. április 20-21. 

 

Témahetek 

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között, 

b) Digitális Témahét 2023. március 27-31. között, 

c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között, 

d) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30. 

 

A tanévben 1 szombat lesz munkanap: 

2022. október 15. szombat   munkanap   2022. október 31. hétfő   pihenőnap 

 

A tanítás nélküli napok felhasználása:  4/1: 2022. november 14. (hétfő)  pályaorientációs nap 

      4/2: 2023. április 5. (szerda)   DÖK nap 

      4/3: 2023. április 12. (szerda)   tavaszi nevelési értekezlet 

      4/4: 2023. május 2. (kedd)   tantestületi kirándulás 

 

       

Minden hónapban munkaértekezletet tartunk 16:30-tól17:00-ig. Ezek időpontjai: 10.19., 11.16., 02.15., 03.22., 04.19. 05.17. Félkövér 

betűtípussal a fogadóórák napja van jelölve, melyek 17-18 óráig tartanak. Mkv. megbeszélés minden munkaértekezleti napon 16:00-16:30-

ig. 



21 

 

8. Ütemterv 

 

 

TANÉV ELEJI FELADATOK (AUGUSZTUS) 

 

 

 
 

Pedagógiai feladatok Felelős Hat. i. Működési feladatok Felelős Hat. i. Rendezvények, versenyek, 

események 

Felelős Hat. i. 

Az iskolavezetés 

megbeszélése (előzetes 

munkaterv javaslat) 

Int. vez. 

 

08.21. Nyári munkák ellenőrzése Int. vez.+igh. 

 

08.26.  mk alakuló ülés Mindenki 08.23-

24. 

Alakuló értekezlet Int. vez. 

 

08.22. 

9 h 

Karbantartás, takarítás 

ellenőrzése 

Int. vez.+igh. 

 

08..26. Rendezvény- és versenynaptár 

összeállítása 

Mkv.-k 08.24. 

Tantárgyfelosztás 

véglegesítése 

Int. vez. 

 

08.25. Tanulói létszámok 

véglegesítése 

of.k  

mkv-k 

08.29. A szülők tanévkezdési 

értesítése 

ofők 08.26. 

Munkaterv javaslat leadása 

(benne a ped. szakm. p.ügyi 

igényekkel) 

Mkv.-k 08.26. Beszerzések véglegesítése Int. vez. 

 

08.29. Tanévnyitó értekezlet Int. vez. 08.31. 

9 h 

   Tantermek berendezése Of.ök 08. 30. Tanévnyitó ünnepély Zeleiné 

Czétényiné 

Galbavi P. 

Kis B. 

09.01. 

8 h 

   Órarendek elkészítése Horváth K. 

Nyúli E. 

08.30.    

   Étk. létszámok felmérése  oszt. f, 

Zeleiné 

08. 30.    

   Tantárgyfelosztás KRÉTA, 

Elektronikus napló indítása 

Nyúli E. 08.31.    
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Szeptemberi feladatok 

 

Pedagógiai feladatok Felelős Hat. i. Működési feladatok Felelős Hat. i. Rendezvények, versenyek, 

események 

Felelős Hat. i. 

Első tanítási nap Int. vez. h. 

Magda B. 

09.01. Étkezés indítása, 

ebédeltetési rend kialakítása     

Zeleiné 

Nyúli E. 

09.01. Szülői értekezletek alsó 

tagozaton 

Of-k 09.16-ig 

Bizonyítványok leadása a 

titkárságon  

Of-k 09.02. Napközis foglalkozások 

kezdése 

Napk.cs.vez

. 

09.01. Szülői értekezletek felső 

tagozaton 

Of-k 09.16-ig 

Tanmenetek elkészítése, 

bemutatása, érvényesítése 

Minden ped. 

mkv-k 

 

09.16. 

Ügyeleti rend kialakítása,  Int. vez. h. 09.01. Szóbeli tájékoztatás a 

felvételi eljárás rendjéről a 

szülőknek 

Magda B. 

Rusvay B. 

Rácz R. 

09. 16-ig 

E-Napló ellenőrzése Int. vez. h. 2. hét Tanulószoba indítása Bódis Á. 

 

09.01 Gyermekjóléti szolgálatnak 

tájékoztató veszélyeztetett 

gyerekekről 

Minden of 

Galbaviné 

D. 

Berinkei B. 

09.15-ig 

Mkv. megbeszélés H. Kata 09.21.  

16:00. 

Korrepetálások kezdete szakt. tanit. 09.02. 

 

Pályaválasztási kompetencia 

mérés a nyolcadikosoknak 

 Magda B. 09.19-

10.10-ig 

Pályaorientációs mérés Magda B. kiírás 

szerint 

Szakkörök indítása Szakkörvez. 09.02. Állatok világnapi 

rajzpályázat meghirdetése 

Magda B. 

OF. 

09.20. 

Kréta tanulói adatok 

ellenőrzése  

Berinkei B. 

Buzásiné 

09.30. TTF véglegesítése a 

KRÉTÁban 

Nyúli E. 09.13 Mihály napi vásár 

+népmese világnapja (20 000 

Ft) 

mindenki 

Pauerné M. 

09.23. 

Ebédeltetés ellenőrzése Nyúli E. utolsó 

hét 

Osztály- és csoportszámok 

megadása a KRÉTAban 

Nyúli E. 09.13-

ig 

Erzsébet tábor Őszi 

osztálykirándulás 

felsősök 

+4. oszt. 

09.26-28. 

   Tűzriadó Kövics Cs. 09.28. Futóverseny (20 000 Ft) Kövics Cs. + 

Rácz R. 

09.30. 

   Munkavédelmi, tűzvédelmi 

oktatás megszervezése 

Nyúli E. 09.30-

ig 

Mesemondó verseny (műv. 

ház) 

Zelei Bori 

Kis Balázs 

09.30. 

      Tanulók adatainak 

ellenőrzése 

Minden of., 

int. vez. h. 

Berinkei B. 

09. 30-ig 

      Wallhausen Buzásiné I. 

Horváth K. 

09.30-

10.02. 

      Nevezés levelezős 

versenyekre 

szaktanárok foly. 

      Pont velem regisztrációk Karsainé egész 

évben 
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Októberi feladatok 

Pedagógiai feladatok Felelős Hat. i. Működési feladatok Felelős Hat. i. Rendezvények, versenyek, 

események 

Felelős Hat. i. 

Naplók ellenőrzése Int. vez.    

int. vez. h.  

10.02-

07. 

2023. évi költségvetés 

előkészítése 

Int. vez.   10.28. Idősek világnapja 

Művelődési Ház 

Tóth K. 

Kis B.  

10. 02. 

Difer mérésben részt vevők 

száma 

Csepely Á. 

Zeleiné B. 

Kenderes 

K. 

10.14-

ig 

   Állatok világnapja kiállítás 

és rajzpályázat kihirdetése 

(20 000 Ft) 

Tóth K, Kis 

B., Magda B. 

10.04. 

Alsós felsős, munka-

közösségi megbeszélés 

Kis B. 

Horváth K. 

Sápi É. 

10. 19. 

16:00 

   Október 6-a iskolai megeml. 

Művelődési Ház  (15 000 Ft) 

Altsach A. 

+ 5.a 

 

10.06 

10.00 h 

Tanulószobai munka 

ellenőrzése 

Int. vez. 

Buzásiné 

2., 3. 

hét 

   Rézi nap (20.000Ft.) 

Nagyanyáink öröksége 

rajzpályázat (10 000 Ft) 

Sápi 

É.Galbavi P. 

Magda B. 

10.09. 

Napközis munka 

ellenőrzése 

Int. vez. 

Zeleiné B. 

2., 3. 

hét 

   Tan. és levelező vers.k 

indítása, benevezések 

Mkv.k 10.10. 

Óralátogatások  Int. vez.    

int. vez. h.  

3-4. 

hét 
   Hódítsd meg a biteket Karsainé B. 10.10. 

Difer létszám Jelentése az 

OH-nak az informatikai 

rendszeren 

Nyúli E. 

Berinkei B. 

10.28-

ig 
   Állatkert látogatás 

Nyíregyháza 

 

Buzásiné I. 

Horváth  K. 

10. 15. 

      Fogadóóra Minden ped. 10.19. 

17 h 

      1956-os forr. megemlékezés 

Művelődési Ház (20 000 Ft) 

Bódis 

Á.+Buzásiné 

6.a 

10.21. 

10:.00 h 

      Vilcsek sír gondozása 

Orosz katonasírok 

Tóth K. 

Kis B. 

10. 21-

ig 

      Riener sír gondozása Farkas A. 4.b 10. 21-

ig 

      SzMK alakuló ülés Nyúli E.  

      Tökfaragó verseny 

meghirdetése 

 

Szitta Imola 

Czétényi A. 

10.24-ig 

Pályam

űvek: 

10.28. 

      Ökonap+takarékosság 

világnapja (20 000 Ft) 

ofők + 

Gyöngyösi 

Andi 

10.28. 
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Novemberi feladatok 

 

Pedagógiai feladatok Felelős Hat. 

i. 

Működési feladatok Felelős Hat. i. Rendezvények, versenyek, 

események 

Felelős Hat. i. 

Naplók ellenőrzése int. vez. h. 11.01

-05. 
   Halloween party (20 000 Ft) 

alsó+felső 

angolosok 11.07. 

Alsós felsős munkaközösségi 

megbeszélés, felmerülő 

problémák, javaslatok 

Kis B 

Horváth K 

11.16.    Márton napi felvonulás, 

lámpakészítő verseny (20 000 Ft) 

 

Sápi É.4.a /7.a 

+németesek 

 

11.11. 

Ebédlői fegyelem, étkezés 

ellenőrzése 

Int. vez. h. 

 

2. hét    Pályaorientációs nap ofők  

mindenki 

11.14. 

Továbbtanulási szándék 

feltérkép. 

Magda B. 11. 

29-ig 
   Fogadóóra minden ped. 11.16.  

17 h 

Óralátogatások hangsúlyosan a 

4. 6. és 7. évfolyamokon  

Int. vez., 

int. vez. h.  

mkv. 

3-4. 

hét 
   Nyílt nap mindenki 11.17. 

(csütörtök) 

Difer mérés elvégzése az 

októberi létszámnak 

megfelelően 

Kenderes 

K. 

11.30.    Karácsonyi novellaíró + 

illusztrációs pályázat 

meghirdetése (40 000 Ft) 

Rusvay B. 

Magda B. 

11.18. 

Óvónénik látogatása az 1. 

osztályban 

Cs. Ági 

Z. Bori 

hónap 

végéi

g 

   Adventi koszorú készítés, iskola 

díszítés 

 

Jakab J. 

F. Andi 

11.25-ig 

      Német mise 

6., 7., 8. osztályosok 

Horváth K. 

Buzásiné I. 

11.27. 

      Adventi gyertyagyújtás 

(30 000 Ft) 

 11.28. 

Mónika 

12.05. 

Farkas A. 

12.12. 

Rusvay B. 

12.19. 

Altsach Sz. 

+nyelvi 
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Decemberi feladatok 

 

Pedagógiai feladatok Felelős Hat. i. Működési feladatok Felelős Hat. i. Rendezvények, versenyek, 

események 

Felelős Hat. i. 

Felvételire való jelentkezési 

lapok elküldése a 

középiskolákba 

Buzásiné 

Magda B. 

Berinkei B. 

11.29-ig 

kérem 

(12.02) 

beérkezés 

Fenyőfadíszítés Karbantartó 

Magda B. 

12.15-

tól 

Mikulásfoci, tanár diák 

focimérkőzés (20 000 Ft) 

 

Rácz R. 

Galbavi P. 

12.06. 

Naplók ellenőrzése int. vez. h. 12.01-05.    Betlehemállítás, falu adventi 

koszorú (10 000 Ft) 

Galbavi P. 

Farkas A. 

12.11. 

16 h 

Szülők értesítése gyenge tan. 

eredményről 

o.fő.k 12.05.    Mézeskalácsfalu 

angolos+németes+ofők 

Luca napi műsor 2.o 

mindenki 

SZMK 

Czétényi 

Aranka 

12.16. 

délután 

Alsós felsős munkaközösségi 

megbeszélés, felmerülő 

problémák, javaslatok 

 

Horváth K. 

Kis B.  

12.17.    Pedagóguskarácsony               

(60 000 Ft) 

Int. vez. 12.20. 

18:00 

      Iskolanap, iskolai karácsony 

Koncert,  

karácsonyi kvíz (20 000 Ft) 

Novellaíró pályázat 

eredményhirdetése 

Horváth K. 

Rusvay B. 

Magda B 

+of 

12.21. 
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Januári feladatok 

 

Pedagógiai feladatok Felelős Hat. i. Működési feladatok Felelős Hat. i. Rendezvények, versenyek, 

események 

Felelős Hat. i. 

Naplók ellenőrzése int. vez. h. 01.01-

05. 

   Malenkij robot emléktúra Horváth K. ? 01.06. 

Egységes felvételi a 9. 

évfolyamra 

 

 01.21. 

10 h 

 

   Malenkij robot évforduló Buzásiné I. ? 01.08. 

 

Pótfelvételi  01.31. 

14 h 

   Nevezés a különf. tan. 

versenyekre  

Szakt.k Kiírás 

szerint 

      Farsangi témák (beöltözés, 

zene) kijelölése 

Horváth K. 01.20-ig 

      Magyar kult. Napjának 

megünneplése osztálykeretek 

+könyvtár (20 000 Ft) 

 

Altsach A. 

Jakab J. 

01.20. 

      Félévi értesítők kiosztása ofők 01.27. 

      Félévi értekezlet 

Power Point bemutatóval 

ofők 01.30. 

12:00 

      Német versmondó helyi 

forduló: díjak (10 000 Ft) 

Buzásiné 

Horváth K. 

Galbavi P. 

Sápi É. 

01.30-ig 

      SzMK ülés Ny. E. 
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Februári feladatok 

 

Pedagógiai feladatok Felelős Hat. i. Működési feladatok Felelős Hat. i. Rendezvények, versenyek, 

események 

Felelős Hat. i. 

Naplók ellenőrzése int. vez. h. 02.01-05. Költségvetés véglegesítése Int. 

vez. 

2. hét Farsangi bál 

alsós 16:00-18:00 

Felsős 18:00-20:00 

Kiszebábégetés/télűzés 

(02.22. előtt) 

mindenki 02.03. 

Alsós felsős 

munkaközösségi 

megbeszélés, felmerülő 

problémák, javaslatok 

Kis B. 

Horváth K.  

02.15. Továbbtanulási lapok postázása Int. 

vez. 

02.17. Félévi szülői értekezletek  ofők 02.10. 

Továbbtanulási lapok 

adminisztrációja 

Buzásiné 

Magda B 

Berinkei 

B. 

02.19-ig 

aláírásra 

02.22. 

beérkezés 

   Jótékonysági bál 

Sportcsarnok 

Nn tánc 

mindenki 

Horváth Kata 

Sápi É. 

Galbavi P. 

02.11. 

Felvételi eredményeket 

közzé teszi a középiskola 

Magda B. 

Buzásiné I. 

?    Angol háziverseny  

(15 000 Ft) 

Kis B.  

Mihajljuk O. 

Csepely  Á. 

02. 13-

17. 

      Diákolimpia versenyei Testnevelők Kiírás 

szerint. 

      Zrínyi mat. versenyen 

részvétel 

Kontreczki A. Kiírás 

szerint 

      Megemlékezés a 

kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatairól 

(osztályszinten) 

minden of 02.24-ig 

      SzMK ülés Nyúli E. 
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Márciusi feladatok 

 

Pedagógiai feladatok Felelős Hat. i. Működési feladatok Felelős Hat. i. Rendezvények, versenyek, 

események 

Felelős Hat. i. 

Naplók ellenőrzése int. vez. h. 03.01-

05. 

Szülői értekezletek a leendő 1. 

osztályosok szüleinek, nyílt 

nap az ovisoknak 

Int. vez., 

tanítók 

03.10. Gergelyjárás, nyílt nap leendő 

első osztályosoknak és 

szülőknek. (20 000 Ft) 

 

Csepely 

Á. 

Zelei B. 

+ MKV. 

03.10. 

Felkészítés a Március 15-e 

megünneplésére 

o.fő.k 

Rusvay B. 

1-2. 

hét 

Műsor 

03.14. 

Munkavédelmi bejárás Int. vez., 

tűz- és 

munkavédel

mi felelős 

2. v 3. 

hét 

Vilcsek sír gondozás+ Riener 

sír 4.a 

Tóth K. 

Kis B. 

Sápi É. 

03.10. 

Óralátogatások 1., 2., 7., 8. oszt Int. vez,. 

int. vez. h.  

1-2. 

hét 

Karbantartási, beruházási 

tervek véglegesítése 

Int. vez. 4. hét Megemlékezés Márc. 15-e 

alkalmából Művelődési Ház 

(20 000 Ft) 

Rusvay 

 

03.14. 

17 h 

Jelentkezés a következő évi 

beiskolázási tervbe. 

Mkv. 03.10.    Víz világnapja 

Iskolakert, rajzpályázat 

kihirdetése (20 000 Ft) 

Patak karbantartása, 

Vizes versek illusztrációval 

„ flashmob”  

Szappanbuborék-fújás  

Vizes kísérletek 

(20 000 Ft) 

of. 

Kenderes 

K. 

Gy. Andi 

 

 

 

 

 

03.22. 

Beiskolázási terv készítése Int. vez. 03.15-

ig 
   Fogadóóra Minden 

ped. 

03.22. 

17 h 

Tanulószobai munka 

ellenőrzése 

Int. vez. 2., 3. 

hét 
   Digitális témahét Karsai 

Bea 

03. 27-

31. 

Napközis munka ellenőrzése Int. vez. 2., 3. 

hét 
      

Felvételi lapok módosítása Magda B. 03.21-

22. 
      

Alsós felsős munkaközösségi 

megbeszélés, felmerülő 

problémák, javaslatok 

Kis B 

Horváth K.  

03.22.       

 

 



29 

 

Áprilisi feladatok 

 

Pedagógiai feladatok Felelős Hat. i. Működési feladatok Felelős Hat. i. Rendezvények, versenyek, 

események 

Felelős Hat. i. 

Naplók ellenőrzése int. vez. h. 04.01-

05. 

Beiratkozás megszervezése, 

lebonyolítása 

int. vez.  04.21-

22. 

Víz napja, Kútdíszítés 

(20 000Ft) 

Buzásiné 

 

04.01. 

Óvodások látogatása Kis B. 

Tóth K. 

04.03.  Tűzvédelmi 

felelős 

? Húsvéti alkotóház 

(20 000 Ft) 

Magda B. 

Jakab J 

Pauerné 

Mónika. 

04.04. 

Munkaközösségi összejövetel: Kis B., 

Horváth 

K. 

04.19.    DÖK nap: 

Költészet napja felső 

tagozat 

Quíz (20 000 Ft) 

Költészet napja 

szavalóverseny alsó tagozat 

 

 

Rusvay, 

Horváth K. 

ZeleinéB. 

Kis B 

Magda B. 

04.05. 

 

Óralátogatások a nov. tervnek 

megfelelően 

int. vez., 

int. vez. h. 

04. 4-5. 

hete 

   

      Megemlékezés Holokauszt 

áldozatairól osztályszinten 

minden of. 04.17. 

      fogadóóra Minden 

ped. 

04.19. 

17 h 

      Fenntarthatósági témahét of 04.17.-04.21. 

      Föld Napja alsós+felső

s Mkv. 

04.21-ig 

      Májusfa állítás 

(10 000 Ft) 

Farkas A. 

Sápi É. 

Galbavi P 

04.28. 

      SzMK ülés Nyúli E. 
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Májusi feladatok 

 

Pedagógiai feladatok Felelős Hat. i. Működési feladatok Felelős Hat. i. Rendezvények, versenyek, 

események 

Felelős Hat. i. 

Naplók ellenőrzése int. vez. h. 05.01-

05. 

Gyermeknapi program 

előkészítése 
SsMK 06.20. Pedagógus kirándulás  4/4 Buzásiné 04.30-

05.01. 

NETFIT adatok feltöltése Karsainé 

Kövics 

Rácz 

05.12-

ig 

   Majális Farkas A. 

Galbavi P. 

Sápi É. 

05.01. 

Alsós felsős, idegennyelvi 

munkaközösségi megbeszélés, 

felmerülő problémák, javaslatok 

Kis B. 

Horváth K. 

Buzásiné 

05.17.    Fotópályázat meghirdetése: 

Nemzeti Összetartozás Napja 

Magda B. 

Rusvay B 
05.05. 

orsz. kompetencia  mérés 6. 

magyar, matek, 

természetismeret, idegen nyelv 

Magy. Mat. 

tanár, isk. 

koordinátor 

?    anyák napi műsor  Oszt. 

tanítók 

05.08. 

Óvodások látogatása Tóth K. 

Kis B. 

 

 

?    Határtalanul kirándulás? Nyúli E. 

Rusvay 

Magda 

 

05. 08.-

05.12-ig 

orsz. kompetencia  mérés 8. 

magyar, matek, 

természetismeret, idegen nyelv 

isk.koordinátor ?    Egészségnap 

Méhek napja 05.19. 

Ciszterci látogatás 

Madarak és fák napja 05.10. 

Papírszínház pályázat 

(20 000 Ft) 

 

 

Kis B. 

Horváth K. 

05.26. 

      Ruhagyűjtés Buzásiné I. ?  

      Nyárköszöntő Horváth K. 

Sápi É. 

 

 

   

 
   Gyereknap SZMK  

      SzMK ülés Ny. E. 
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Júniusi feladatok 

 

Pedagógiai feladatok Felelős Hat. i. Működési feladatok Felelős Hat. i. Rendezvények, versenyek, 

események 

Felelős Hat. i. 

Naplók ellenőrzése int. vez. 

h. 

06.01-05. 

06.15-16. 

Tanulói jutalmazások 

előkészítése 

Int. vez. h. 06.01.  Nemzeti összetartozás napja 

7.a+6.b 

Művelődési Ház 

Fotópályázat 

eredményhirdetése (20 000 Ft) 

 

Rácz R. 

Horváth K. 

Magda B. 

06.05. 

Osztályozó értekezletek Int. vez.  06. 15. 

13.00  

Osztályozó vizsga szervezése int. vez. h. 06. 09. Tanulmányi kirándulás ofők 06.06. 

Naplók, bizonyítványok, 

törzslapok kitöltése 

Oszt.fő.

k 

06.21. 10 

h 

Nyári táborok előkészítése Int. vez. h. 06.13. Sulipódium 

Művelődési Ház   

(20 000 Ft) 

 

Buzásiné 

páros 

évfolyamok 

angol és 

nemzetiségi 

csoportjai 

6.a/6.b 

06.08. 

Év végi statisztikák elkészítése Oszt.fő.

k  

06. 22. Naplók adminisztrációja o.fő.k  06. 15. Ballagás (20 000 Ft) 

 

Rusvay B. 

Rácz R. 

 

06. 15. 

18 h 

Éves munka elemzése, értékelése, 

beszámolók elkészítése 

minden 

ped 

06. 26. Bizonyítványok, törzslapok 

előkészítése, megírása 

o.fő.k 

isk.titk. 

06.20. Tanévzáró ünnepély 

3. 

Pauerné  M. 06.22. 

18 h 

Tanévzáró értekezlet Int. vez.  06.30. Szertár-, leltár ellenőrzés Pedag.k 

isk.titk. 

06.30-

ig 

Tanévzáró értekezlet Int. vez. 

mkv.k 

06.30. 

8 h   

   Tantermek előkészítése a 

nyári munkálatokhoz 

Oszt. fő.k  Pedagógusnap megszervezése  SZMK ? 

 

 

Tanévnyitó ünnepség 2023. szeptember 1. Felelős: Zeleiné B.+ Csepely Á. valamint 2.a és 2.b  osztály.   

    


