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I.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a kapcsolódó rendeletei az elmúlt időszakban több
alkalommal is módosultak.
-

2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről

-

229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

-

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

-

32/2012. (X.8.) EMMI rendelet

-

110/2012.(VI.4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról.

A 28/2016. EMMI rendelet tartalmazza a 2020-2021-as tanév rendjét, míg a 3. melléklete az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által meghirdetett tanulmányi versenyeket.
A következő feladatok végrehajtása törvényben foglaltak szerint történik:
1. NAT 2020 bevezetése 1. és 5. évfolyamon
2. Ökoiskolai céljaink megvalósítása
3. NETFIT mérés
4. Országos kompetenciamérések
5. DIFER (diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer) alkalmazásával történő méré
6. A „lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók” (korai jelző- és pedagógai támogató rendszer
működtetése)
7. Szükség esetén részvétel a Köznevelési Hídprogramban. (HÍD I., HÍD II.)
8. Intézményi önértékelési program (ÖTCS munkacsoport) folytatása, intézményvezető értékelése
9. Témahetekben való részvétel (Pénz7, Digitális Témahét, Fenntarthatóság Hete)
II. A 2021-2022-as tanév fontosabb iskolai szintű feladatai lesznek:
-

Sakkpalota program folytatása

-

KAP bevezetése 1. és 5. évfolyamon, mentor segítségével

-

szociális segítő, iskolapszichológus és gyógypedagógus együttműködése a prevencióban

-

az iskola digitális eszközparkjának fejlesztése, laptopok, tabletek igénylése

-

innovatív tanulási-tanítási módszerek megismertetése, alkalmazása, pedagógus továbbképzések
támogatása

-

robotika szakkör bevezetése alsó tagozaton

-

jó kapcsolat ápolása a környező intézményekkel, a Tankerületi Központtal és vezetőivel

A felsős munkaközösség 2021-22-es tanévre tervezett céljai
 Esélyegyenlőség megvalósítása
 A tanulók neveltségi szintjének emelése
 A közösség erősítésének fontossága
 Egységes nevelői szemlélet kialakítása

 Nemzeti identitástudat fejlesztése
 Meglévő és új értékeink óvása
 A tanulók hatékony felkészítése az Országos
kompetenciamérésre
 Öko-iskolai tevékenységek folytatása:környezettudatos magatartás kialakítása

 Havonkénti megbeszélés a felső tagozatot
érintő témakörökben

 Kirándulások szervezése

 Kréta-rendszer működtetése

 Tehetséggondozás

 Együttműködés az iskolapszichológussal,
szociális gondozóval, pedagógiai
asszisztenssel

 Kiemelt feladat az elhanyagolt, gyengén
teljesítő tanulók felzárkóztatása

 A szülőkkel való együttműködés erősítése

 Az egészséges életmód alapjainak
megismertetése

 Hagyományok ápolása és teremtése

 Megemlékezés ünnepeinkről



Ünnepeink megszervezése

 Pályaválasztás előkészítése



Digitális képességek fejlesztése

 Covid-19 vírus terjedésének megelőzése,
felelős magatartás kialakítása

Az alsós munkaközösség által megfogalmazott fő feladatok
1. Nevelés
A tanulói fegyelem erősítése érdekében az év folyamán egységes elvárásokat kell a tanulók elé állítani, az
alapvető viselkedési szabályokat következetesen betartatni. Ez azért is kiemelt fontosságú, mert minden
évfolyamon magasak az osztálylétszámok.
Ez mind a délelőtti, mind a délutáni foglalkozásokra vonatkozik.
- az alapvető higiéniai szabályok betartatása
- udvarias köszönés, viselkedés a társakkal, felnőttel szemben egyaránt.
- türelem, a másik meghallgatása
- tolerancia,
- megfelelő értékrend kialakítása, más értékeinek felismerése
- durvaság visszaszorítása
- csendes, nyugodt légkör megteremtése a tanórákon, és egyéb foglalkozásokon
Szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap, egyéni beszélgetések
formájában. Az egyéni fogadó órák lehetőségét, kihasználhatóságát tovább kell a szülőkben tudatosítani.
Egyre nő azon tanulók száma, akik valamilyen tanulási, magatartásbeli problémával küzdenek. / Autista, BTM-

es, SNI-s/ Fontos ezért az iskolában, és iskolán kívül dolgozó gyógy- és fejlesztő pedagógusokkal a folyamatos
kapcsolattartás.
2. Oktatás
Az elmúlt tanévekhez hasonlóan fejlesztő-felzárkóztató, illetve tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk .
Így lehetőség van:
- gyenge tanulók felzárkóztatására,
- tehetséges tanulók felkarolására
2017/2018-as tanévtől minden évben megfogalmazunk egy éves célt, így nagyobb hangsúlyt fektethetünk a
következőkre :
- minden évfolyamon az adott számkörben az alapműveletek készség szintű elsajátítása
- szöveges feladatok megoldásának fejlesztése
- helyesírás, szövegértés javítása
- az igényes munkára való törekvés kialakítása
- a sokat hiányzó tanulók felzárkóztatása
Kiemelt célunk a fenntarthatóság és környezeti nevelés a mindennapjainkban.
Kiemelt cél továbbá a tanulók terheinek csökkentése: heti 1 nem kapnak a gyerekek írásbeli házi
feladatot, csak szóbelit (olvasás, verstanulás…stb).
3. Szabadidő (ahogy a járványhelyzet engedi)
Tanórán kívüli tevékenységekkel tesszük színesebbé a gyerekek mindennapjait.

-

túrák, kirándulások osztály szinten
jeles napok
DÖk programok
versenyek

4. Beiskolázás
2021/22-es tanévben is cél az OVISULI foglalkozások népszerűsítése.
-Rendszeres kapcsolattartás a bázis óvodával.
-Az óvodásoknak kézműves és sportfoglalkozás szervezése.
- Betlehemezés az óvodásoknak
-Gergely járás
-Az iskola bemutatása
- A tanítók rendszeresen látogassák a nagycsoportosokat az óvodában.
5.Munkaközösség
Rendszeresen és szükség szerint is, munkaközösségi megbeszéléseket tartunk, melynek célja:
- egymás osztályának megismerése
- az osztályok munkájának értékelése
- az új tankönyvekhez kapcsolódó tapasztalatok átadása
- aktuális problémák megvitatása
- a havi programok lebonyolításának megbeszélése

Az Öko-munkaközösség 2021-2022-es tanév fő feladatai, céljai
Az Ökoiskola célja:
-

Tanulóink környezeti nevelése.
Környezettudatosságra, felelősségvállalásra nevelés.
Ismerjék meg közvetlen és távolabbi környezetüket.
A természet szépségeinek felfedezése és annak tisztelete.
Környezetvédő eszközök, eljárások megismerése.
A fogyasztás és a környezet fenntarthatósága közötti kapcsolat megértetése.
Tanulóink együttműködésének fokozása a Zöld osztály programokkal.
Új érték teremtése.
Tanulóink bevonása iskolánk hagyományaiba és értékeinek megőrzésébe.
Az egészséges életmód elsajátíttatása.

Feladataink:
- Az Örökös Ökoiskola címhez méltóan cselekedni.
- A Zöld osztály program folytatása.
- A Zöld Parlament lebonyolítása.
- Öko kódexben megfogalmazottak betartása.
- Újrahasznosítás értékteremtés céljából.
- Nemzeti Parkok, tanösvények látogatása.
- Madarak táplálása, védelme.
- Papír, műanyag kupak, használt elem, telefon és étolaj gyűjtése.
- Szelektív hulladékgyűjtés.
- Iskolánk zöld területeinek gondozása.
- A Tőzeges tanösvény gondozása.
- Megemlékezés a „jeles napokról”: Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és fák napja.
- Egészséges nap megtartása.
- Tanulmányi kirándulások osztálykeretben.
- A „Zöld osztályok” folyamatos értékelése

Belső továbbképzés és ellenőrzés
Célja egymás munkájának megismerése. Ennek érdekében bármikor látogathatjuk egymás óráit.
A munkaközösségvezető, intézményvezető-helyettes rendszeresen ellenőrzi a füzeteket, füzetvezetést
Sajátosságaink
A Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a 2021-2022. tanévet 9 tanulócsoporttal, 5 napközi otthonos
csoporttal, valamint 2 tanulószobai csoporttal kezdi
Jelenleg 223 tanuló jár iskolánkba, a KIR –ben pedig 225 gyermekünk van a külföldi tanulókkal együtt.
Szakmai alapdokumentumunk szerint iskolánk 228 férőhelyes.

Pedagógusok névsora, megbízatása
1. Szabóné Márton Etelka-1.o. of., tanító, GYIV felelős
2. Ducsainé Sztojka Erika – 2.a of., tanító, alsós mk.vezető
3. Varga Brigitta- 2.b of., tanító
4. Rádóczi Natália– 3o. of., tanító, gyakornok
5. Rojtosné Gál Andrea – 4.o. of., tanító, fejlesztő-differenciáló
6. Balázs Emese – 5.o, of., tanár
7. Montovay Zsuzsanna –6.o.of., tanár, gyógytestnevelő, DÖK vezető
8. Tronkos Orsolya – 7.o. of, tanár, tankönyvfelelős
9. Bálint Gáborné –8.o. of., tanár, felsős mk. vezető
10. Kiss-Bajdik Judit – tanár, ÖKO mk. vezető, osztályfőnök-helyettes 7.o.
11. Pongor Zoltán Csaba – tanár,kompetencia-mérés felelőse, osztályfőnök-helyettes 5.o.
12. Krizanics Rozália – tanító, napközis nevelő, osztályfőnök-helyettes 1.o
Óraadók, részmunkaidős kollégák:
Pocsainé Rozgonyi Tímea- rajz
Rózsahegyi Ildikó- ének-zene
Klima Eszter – kémia
Vargáné Palotai Aranka-napközi
Mató Vanda -angol
Rőthiné Lauf Csilla -angol
Leopold Győző-fizika
Kristóf Nikolett- néptánc
Pedagógiai asszisztensek: Bányász Imréné, Kovácsné Ultmann Erzsébet, Mihalik Mónika
Iskolapszichológus: Máriás Fruzsina
Gyógypedagógus: Borda Zsuzsanna (megbízási szerződéssel)
Mozgásfejlesztő: Bokros Andrea
Védőnő: Kordik Annamária
Szociális segítő: Nikolics Anita
Rendszergazda: Lőrincz Tímea
Iskolarendőr: Bede Béla
Iskolatitkár: Tőke Szilvia
Intézményvezetés:
Béki Viktória – intézményvezető, osztályfőnök-helyettes 4.6.8. osztály
Lóki-Takács Brigitta – intézményvezető-helyettes, ÖTCS vezető, LEP koordinátor, osztályfőnök-helyettes
2.a,2.b,3.o.

Létszám:
Pedagógus: 21 fő
NOMS dolgozó: 4,5 fő
Egyéb munkakör: 4,5 fő
Összesen: 30 státusz
III. A tanév rendje
 Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. /szerda/
 Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. /kedd/
 A tanítási napok száma: száznyolcvan nap.
 A szorgalmi idő első féléve: 2021. jan.21-ig tart. 2021. jan. 28-ig értesítjük a szülőket az első
félévben elért tanulmányi eredményekről.
 Tanítási szünetek:
 Őszi szünet: 2020. okt. 25. – november 1-ig
 Téli szünet: 2020. december 21.- 2021. január 3.
 Tavaszi szünet: 2020. április 11 – április 19.
A szünetet meghosszabbítottuk három nappal (április 11.,12.,13.)

ünnepélyek, megemlékezések
Tanévnyitó ünnepély

felelős
intézményvezető-helyettes
alsós munkaközösség

Október 6.

iskolarádiós megemlékezés

Október 23.

iskolarádiós megemlékezés

Január 22. Magyar Kultúra Napja

iskolarádiós megemlékezés

Március 15.

iskolarádiós megemlékezés

Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja

iskolarádiós megemlékezés

Mikulás

osztályfőnökök-pedagógusok

Karácsonyi kézműves foglalkozás

pedagógusok, pedagógiai asszisztensek

Pedagógus karácsony

vezetők

Gyermeknap

DÖK vezető

Ballagás

4.,7.,8. osztályfőnök

Tanévzáró ünnepély

felsős munkaközösség vezető

Tarka est

intézményvezető-helyettes
Montovay Zsuzsa

Rákóczi napok

vezetők

egyéb feladatok

felelős

Tűzvédelmi oktatás az I. félévben

működtető

Tűzriadó a tanév II. félévében

intézményvezető

értekezletek rendje

időpontja

felelős

Alakuló értekezlet
Tanévnyitó értekezlet
Osztályozó értekezlet I.f.év
Félévi értekezlet
Osztályozó értekezlet II.f.év
Tanévzáró értekezlet

augusztus 24.
augusztus 30.
2021. január 18
2021. január 27.
2021. június 13.
2021. június 17.

Magatartás, szorgalom – jegyek
megbeszélése
Munkaközösségi értekezletek

havonta egy alkalommal felsős munkaközösség vezető

Diákönkormányzat ülései
Közalkalmazotti Tanács,
Intézményi Tanács
SZM értekezletei
ÖTCS értekezlet

havonta, ill. alkalom
szerint
alkalom szerint
évente 1 alkalom
évente 2 alkalom
évente 3 alkalom
szükség szerint
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intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető-helyettes

munkaközösség vezetők
DÖK vezető
intézményvezető, intézményvezetőhelyettes
intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, SZM-elnök
intézményvezető-helyettes

Ügyeleti rend 1. félév

Fogadóórák 1.félév

9

Csengetési rend

10

IV

Nevelési-oktatási célok

Nevelési-oktatási céljainkat intézményi dokumentumrendszerünk tartalmazza, mely a 2019-2020-es
tanév I. félévében, majd 2021. nyarán is újra felülvizsgálatra, kiegészítésre kerül.
A Házirendünket a 2021-2022-as felülvizsgálati kiírás szerint a tanévnyitó értekezlet keretében
megvitattuk, kiegészítettük vagy átfogalmaztuk a szükséges helyeken.
Munkacsoportjaink

(alsós,

felsős,

ökoiskolai,

BECS

intézményi

önértékeléssel

foglalkozó

munkacsoport) külön munkaterveik szerint, mégis egymáshoz hangolva végzik feladataikat.

V. Ellenőrzési terv
A pedagógiai mérés-értékelés az utóbbi években egyre inkább a társadalom figyelmének
középpontjába került, ami a nemzetközi mérésekben való szereplésünk mellett az oktatásügy
reformjának, az országos kompetenciamérésnek, a kompetencia alapú oktatásnak is köszönhető. Az új
érettségi vizsgarendszer nemcsak szakmailag-tartalmilag jelent megújulást, hanem mérföldkőnek
számít mérés-értékelési szempontból is, hiszen a pedagógiai értékelés új irányát képviseli.
Mérések célja:


A törvényesség biztosítása, a pedagógiai és szakmai munka eredményessége érdekében.



Pontos képet kapjunk arról, mik az iskolai munkánk erősségei, fejlesztendő területei.
(Megerősítse a intézmény oktató-nevelő és egyéb tevékenységének helyességét, feltárja
milyen területeken mutatkoznak hiányosságok, és milyen fejlesztési irányokba kell
haladnunk.)



A vezetés ellenőrző, elemző tevékenységéhez, a folyamatok azonosításához stratégiai
céljainak kialakításához, a prioritások kijelöléséhez nyújt alapot.



Az intézmény és a benne dolgozó pedagógusok munkája teljesítmény-értékelési rendjének
kialakítása, működtetése a folyamatos fejlesztés alapja.



A mérések és az azok elemzése során szerzett adatok az intézmény külső és belső
kommunikációjának fontos eszközei.

A mérések szintjei:
Intézményi szintű mérések


Az iskola belső értékelési rendszerének kialakítása, működtetése



A pedagógiai program, helyi tantervek, beiskolázási terv felülvizsgálata, eredménymérés
11

Közalkalmazotti mérések


pedagógus, egyéb közalkalmazottak teljesítmény értékelési rendszerének kialakítása (már
korábban), működtetése



vezetői értékelési rendszerek kialakítása

Tanulói teljesítmények mérése


Speciális mérések (készségmérés, képességmérés, pl. induktív gondolkodás, kritikus kognitív
képességek mérése, számolási készségmérés),1. osztályosok képességmérése, DIFER



A tanulók személyiségjegyeinek, kompetenciáinak mérése- 4-elemű mérés az intelligencia
területek felmérésére a felső tagozaton



A tanulók fizikai teljesítményének mérése NETFIT



A kompetencia mérések eredményeinek elemzése, értékelése, korrekciós intézkedési terv
készítése az elemzés alapján

Általános ellenőrzések, belső ellenőrzés
Folyamatos ellenőrzések

Felelős

- házi- és munkarend betartása, betartatása

vezetők

- adminisztráció pontos végzése, határidők betartása

vezetők

- osztályzatok ellenőrzése /napló, ellenőrző/

vezetők

- gyermekvédelmi tevékenység

vezetők

- tanügyigazgatási dokumentumok vezetése

vezetők
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A pedagógiai irányítás, ellenőrzés terve

hónap
szeptember

feladat
1. Közösségszervezés /osztályok, napközis

felelős
osztályfőnökök

csoportok, SZM, munkaköz./
2. Munkatervek, tanmenetek, foglalkozásitervek
kidolgozása

intézményvezető
intézményvezető- helyettes

3. 1., 5.,7. osztály óralátogatás –
Beilleszkedés megfigyelése, módszerek,

intézményvezető és

óraszervezés ell., belépő tantárgyak

helyettes

4. A kerettantervnek megfelelés
5. Tehetséggondozás feladatainak kidolgozása

alsós, felsős munkacsoport

6. Ökoiskolai feladatok kijelölése
7. A munkaidő teljesítésének ellenőrzése, a
teljesítés igazolása.

munkaközösségek
munkacsoport
intézményvezető
intézményvezető- helyettes

október

1.

Differenciált képesség,- készségfejlesztés a

intézményvezető

bontott csoportokban
2.

2-3-4., 7-8. osztály óralátogatás – a belépő új

intézményvezető,

tárgyak megszerettetése, motiváció a felső

intézményvezető- helyettes

tagozaton
3.

Szakköri- és tömegsport foglalkozások
látogatása

intézményvezető

4.

Mindennapos testnevelés ellenőrzése

intézményvezető -helyettes

5.

A munkaidő teljesítésének ellenőrzése, a

intézményvezető- helyettes

teljesítés igazolása.

november

1. Az egyéni képességek figyelembe vétele az munkaközösség- vezetők
órai munkába
2. Alsó tagozat óralátogatás – az önálló
ismeretszerzés és a frontális

intézményvezető
intézményvezető-helyettes

osztálymunkaaránya az órán
3. A munkaidő teljesítésének ellenőrzése,
a teljesítés igazolása.

vezetők

intézményvezető
intézményvezető-helyettes
december
január

1. Napközis csoport látogatása – a

intézményvezető

közösségiszokások megfigyelése,
együttműködés a nevelővel
2. Felső tagozat óralátogatás –

osztályfőnök, vezetők

pályaorientáció, pályaválasztás
3. A munkaidő teljesítésének ellenőrzése, a

intézményvezető- helyettes

teljesítés igazolása.
február
március

1. Ellenőrzés, értékelés a tanulási

munkaközösség -vezetők

folyamatban
2. Tehetséggondozás, felzárkóztatás aránya

intézményvezetők

az órai munkában, tanórán kívüli tg.
3. A tisztaság, rend vizsgálata a

munkaközösség -vezetők

tantermekben, udvaron
4. A munkaidő teljesítésének ellenőrzése, a

intézményvezető

teljesítés igazolása.
intézményvezető- helyettes
április

május

1. Ügyviteli teendők végzése

vezetők

2. A tanév célkitűzéseinek teljesülése

vezetők

3. A munkaidő teljesítésének ellenőrzése, a
teljesítés igazolása.

június

intézményvezető- helyettes

1. Naplók, bizonyítványok, anyakönyvek ell.

intézményvezető,

2. A munkaidő teljesítésének ellenőrzése, a
teljesítés igazolása.

intézményvezető -helyettes
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A 2021-2022-es tanév eseménynaptára

SZEPTEMBER
Dátum/
határidő
2021.09.01.
2021.09.01.
2021.09.01.
2021.09.01.
2021.09.01.
17:30
2021.09.06

Esemény, program

Felelős/ök

Tanévnyitó ünnepély
Házirend-, járványügyi eljárásrend, és digitális
veszélyek ismertetése
Tűzvédelmi-, balesetmegelőzési oktatás
Ügyelet megszervezése

Lóki-Takács Brigitta

A "Zöld osztály" program elindítása

öko-munkacsoport

Első osztályosok szülői értekezlet
Csodák Palotája alsós kirándulás

tantestület
tantestület
Szabóné Márton Etelka
Krizanics Rozália
vezetők
vezetők

2021.09.06.
beosztás szerint

Szülői értekezletek, felső tagozat

2021.09.07.
beosztás szerint

Szülői értekezletek, alsó tagozat

2021.09.09.
13:00

Tanulás tanítása továbbképzés.

2021.09.10.

Adminisztrációs feladatok elvégzésének határideje

221.09.13.

Pályaválasztási szülői értekezlet

2021.09.14.
7:30

Zöld Parlament

2021.09.15.
18:00

SZMK, DÖK, GYERE értekezlet

2021. 09.21.

Pályaorientációs előadás 8.osztály

osztályfőnökök
osztályfőnök-helyettesek
vezetők
osztályfőnökök
osztályfőnök-helyettesek
vezetők
osztályfőnökök
vezetők
tantestület
7-8.osztályos osztályfőnökök
vezetők
Kiss-Bajdik Judit,
öko-munkacsoport,
a Zöld Parlament tagjai
érintett szülők
vezetők
Matuz Józse-CSASE

2021.09.22.

Autómentes nap

az iskola közössége

2021.09.23.

Továbbképzés

2021.09.24.

Magyar Diáksport napja

2021.09.24.

Pályaorientációs előadás

tantestület
az iskola közössége
Montovay Zsuzsanna
Matuz József CSASE

2021.09.27.

Intézményi statisztika

2021.09.29.

LEG-ek kirándulása: Gyadai Tanösvény

2021.09.30.

Népmese-napi projekt az alsó tagozaton
Alsós és felsős munkaközösségi értekezletek

2021.09.202021.10.11.

8. osztályos pályaválasztási kompetenciamérés
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nevelők
Montovay Zsuzsanna
nevelők
érintett tanulók
alsós munkaközösség
Ducsainé Sztojka Erika
Bálint Gáborné
vezetők
Pongor Zoltán Csaba

OKTÓBER
Dátum/
határidő

Esemény, program

Felelős/ök

Felsős, alsós munkaközösség megbeszélése

Bálint Gáborné
Ducsainé Sztojka Erika
munkaközösségek

2021.10.04-08.

Papírgyűjtés

(okt. 4-8)

az iskola közössége

2021.10.04-08.

A világ legnagyobb tanórája

az iskola közössége

2021.10.04.

Az állatok világnapja

az iskola közössége

2021.10.04-22.

CODE WEEK

2021.10.06.

Megemlékezés az aradi vértanúkról-iskolarádió

2021.10.08.

Hagyományőrző őszi bál

2021.10.15.

DIFER mérések elindítása

2021.10.19.

ÖTCS megbeszélés

2021.10.22.

Rádiós megemlékezés október 23-ról

2021.10.25.

Őszi szünet (okt. 25 -nov. 1).
utolsó tanítási nap okt.22., első tanítási nap nov.2.

Lóki-Takács Brigitta
tantestület
7.osztály,
az iskola közössége
Montovay Zsuzsanna
az iskola közössége
Rojtosné Gál Andrea
Lóki-Takács Brigitta,
csoporttagok
Bálint Gáborné
8.osztályosok

NOVEMBER
Dátum/
határidő

Esemény, program
Alsós, felsős munkaközösség értekezlete

2020.11.12.
2020.11.

Szakmák napja / Pályaorientációs nap
Monori tankerületi szakmai napok

2020.11.15.

Pályaválasztási szülői értekezlet

2021.11.20-28.

Hulladékcsökkentési hét

Felelős/ök
Ducsainé Sztojka Erika
Bálint Gáborné
munkaközösségek
Bálint Gáborné
vezetők
tantestület
vezetők
tantestület
Bálint Gáborné,
vezetők

tantestület
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DECEMBER
Dátum/
határidő

Esemény, program

Felelős/ök
Ducsainé Sztojka Erika
Bálint Gáborné
munkaközösségek

Alsós, felsős munkaközösség értekezlete
2021.12.03.

Nyolcadikosok jelentkezési határideje a központi
Bálint Gáborné
írásbeli felvételi vizsgákra

2021.12.06.

Mikulás ünnepségek lebonyolítása

DÖK,
osztályfőnökök

2020.12.07.

Ovisuli sportfoglalkozás

alsós munkaközösség
Lóki-Takács Brigitta

2021.12.10.

DIFER mérések lezárása

Rojtosné Gál Andrea

2021.12.09.

"Únyi István" rajzpályázat meghirdetése

Rozgonyi Tímea
vezetők

2021.12.13.

Karácsonyfa díszítés

az iskola közössége

2021.12.14.
du

Öko műhelymunka

Kiss-Bajdik Judit

2021.12.17.

Betlehemezés

Ducsainé Sztojka Erika

2021.12.21.

Karácsonyi kézműves délelőtt

tantestület

2021.12.21.

Fehér asztal / Dolgozók karácsonya

az iskola dolgozói

2021.12.21.

Téli szünet (dec.21-jan.2)
Mikuláskupa

Montovay Zsuzsanna

JANUÁR
Dátum/
határidő

Esemény, program

Felelős/ök

Alsós, felsős munkaközösség értekezlete

Ducsainé Sztojka Erika
Bálint Gáborné
munkaközösségek

2022.01.18.

Félévi osztályozó értekezlet

tantestület

2022.01.21.

A magyar kultúra napja-rádiós megemlékezés

Rojtosné Gál Andrea
4.osztály

2022.01.21.

Az első félév vége

-

2022.01. 22

Írásbeli felvételi

Bálint Gáborné
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2022.01.24.

"Únyi István" rajzpályázat eredményhirdetése

Rozgonyi Tímea
vezetők

2022.01.27.

Félévi értekezlet

tantestület

2022.01.28.

Bizonyítványok kiosztásának határideje

vezetők

2022.01.28.

Bejárós tábor meghirdetése

osztályfőnökök

FEBRUÁR
Dátum/
határidő

Esemény, program
Alsós és felsős munkaközösségi értekezletek

Felelős/ök
Ducsainé Sztojka Erika
Bálint Gáborné
munkaközösségek
Bálint Gáborné
Béki Viktória
osztályfőnökök
osztályfőnök-helyettesek
vezetők
osztályfőnökök
osztályfőnök-helyettesek
vezetők
Kiss-Bajdik Judit
öko-munkacsoport
Zöld Parlament tagjai
DÖK
Montovay Zsuzsanna
az iskola közössége
Szülői Szervezet
tantesület

2022.02.01.

Továbbtanulási jelentkezési lapok elküldése

2022.02.03.

Felsős szülői értekezletek

2022.02.04.

Alsós szülői értekezletek

2022.02.08.

Zöld parlament

2022.02.11.

Farsangi bál

2022.02.12.

Szülők-nevelők bálja

2022.02.25.

Területi sakkverseny

tantestület

Kiszebáb égetés-Télűzés

Lóki-Takács Brigitta
tantestület

MÁRCIUS
Dátum/
határidő

Esemény, program
Felsős, alsós munkaközösségi értekezletek,

2022.03.07-11.

"PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét

2022.03.10.

Beporzók napja
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Felelős/ök
Bálint Gáborné
Ducsainé Sztojka Erika
Tronkos Orsolya
Pongor Zoltán Csaba
tantestület
Kiss-Bajdik Judit
tantestület

alsós munkaközösség
Lóki-Takács Brigitta
Rojtosné Gál Andrea
4.osztály
Béki Viktória
Lóki-Takács Brigitta
Balázs Emese
5.osztály

2022.03.10.

Kézműves OVISULI foglalkozás

2022.03.11.

Gergelyjárás

2022.03.11.

Palotai Sándor kopjafájának koszorúzása

2022.03.11.

Megemlékezés 1848-49 eseményeiről

2022.03.14.

Alsós munkaközösségi megbeszélés
-Komplex verseny

Ducsainé Sztojka Erika

2022.03.16.
17:30

Leendő elsősök szülői értekezlete

vezetők

2022.03.21-22.

Felvételi sorrend módosítása

Bálint Gáborné

2022.03.22.

A víz világnapja

Kiss-Bajdik Judit
öko munkacsoport

2022.03.25.

Projektnap: II. Rákóczi Ferenc projektnap

iskola közössége

NETFIT mérések

Montovay Zsuzsanna

ÁPRILIS
Dátum/
határidő

Esemény, program

Felelős/ök

Munkaközösségek megbeszélése

Ducsainé Sztojka Erika
Bálint Gáborné
tantesület

2022.04.07.

Egészségügyi világnap

Kiss-Bajdik Judit

2022.04.08.

Tojáskergető

tantestület

2022.04.08.

Szülők értesítése a tanulók előmeneteléről

osztályfőnökök
vezetők

2022.04.11-19.

Tavaszi szünet

2022.04.21-22.

Beiratkozás

iskolatitkár
vezetők

2022.04.22.

A Föld napja

az iskola közössége

2022.04.25.

Népviselet napja

tantestület

2022.04.25.

Fenntarthatósági Témahét (ápr. 25-29)

Kiss-Bajdik Judit
öko munkacsoport

2022.04.25.

Papírgyűjtés (ápr. 25-29)

az iskola közössége

2022.04.27.

Alsós komplex városi vetélkedő

Ducsainé Sztojka Erika
Lóki-Takács Brigitta

2022.04.28-29.

Néhány lépés… - városi rendezvény

Kiss-Bajdik Judit
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2022. 04.29.

Méhek napja
Májusfa állítása

tantesület

2022.04.30.

Tankönyvrendelés véglegesítése

Tronkos Orsolya

Tarka est

Montovay Zsuzsanna

Futóverseny

Montovay Zsuzsanna

MÁJUS
Dátum/
határidő

Esemény, program
Munkaközösségi megbeszélések

Felelős/ök
Ducsainé Sztojka Erika
Bálint Gáborné
tantesület
osztályfőnökök
osztályfőnök-helyettesek
vezetők
osztályfőnökök
osztályfőnök-helyettesek
vezetők
Kiss-Bajdik Judit
az iskola közössége
Lóki-Takács Brigitta
csoporttagok
leendő elsős osztályfőnök
vezetők

2022.05.05.

Felsős szülői értekezletek

2022.05.06

Alsós szülői értekezletek

2022.05.10.

Madarak és fák napja

2022.05.12.

ÖTCS megbeszélés

2022.05.19.

Beiratkozott elsősök szülői értekezlete

2022.05.20.

Méhek világnapja

tantestület

2022.05.18-31.

Országos mérés a 6. évfolyamon

Pongor Zoltán Csaba
vezetők

2022.05.27.

Ki-Mit-Tud

Montovay Zsuzsanna

Országos mérés a 8. évfolyamon

Pongor Zoltán Csaba
vezetők

2022.05.04-17.

JÚNIUS, JÚLIUS
Dátum/
határidő

Esemény, program

Felelős/ök

munkaközösségi értezletek

Ducsainé Sztojka Erika
Bálint Gáborné
tantesület

2022.06.03.

Nemzeti összetartozás napja

Montovay Zsuzsanna
6.osztály

2022.06.07.

Osztálykirándulások

osztályfőnökök
osztályfőnök-helyettesek
vezetők
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2022.06.08.

Osztálykirándulások

osztályfőnökök
osztályfőnök-helyettesek
vezetők

2021.06.10.

Pedagógusnap

Montovay Zsuzsanna

Rákóczi diplomák elkészítése

Lóki-Takács Brigitta

2022.06.11.

Ballagás

Bálint Gáborné
Tronkos Orsolya

2022.06.11.

Rákóczi diplomák átadása

Béki Viktória

2022.06.13

Alsós, felsős osztályozó értekezlet

tantestület

2022.06.13.

A 4. osztályosok családi napja

Rojtosné Gál Andrea
leendő felsős osztályfőnök

2022.06.14.

Gyermeknap-DÖK nap

Montovay Zsuzsanna
iskola közössége

2022.06.17.

Tanévzáró értekezlet

tantestület

2022.06.17.

Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás

tantestület

2022.06.17.

"Zöld osztály" verseny eredményhirdetése

Kiss-Bajdik Judit

2022.06.20-24.

Bejárós tábor

Béki Viktória
Lóki-Takács Brigitta

2022.07.03.

Rákóczi napok

Béki Viktória
Lóki-Takács Brigitta

A 2021-2022-es tanév munkatervét a 2021. augusztus 24-i értekezleten állítottuk össze és
hagyta jóvá a tantestületünk 100%-a.

Gyömrő, 2021. szeptember 2.
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