Ikt.sz.: klik028314001/00090-1/2022

Intézményi munkaterv
2022/2023. tanév

Készítette:dr. Sióréti Gabriella
mb. intézményvezető

Elfogadta: az Intézmény Nevelőtestülete
2022. augusztus 30. napján
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Jóváhagyta:

Bánki András
tankerületi igazgató
a Fenntartó képviseletében

A Csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola munkaterve
a
2022/2023. tanévre
„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most,
ezzel visszatartod őt fejlődésében.
De ha olyannak látod, amilyenné lehetne,
ezzel előre segíted őt életútján.”
Goethe
A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE

I.

 22/220. (VII.29.) BM rendelet A 2022/2023. rendjéről
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 2017. évi LXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról
 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról
 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. Rendelet
 20/2016. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
 110/2012. (VI.4.) Korm. rend. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
 5/2020. (I.31.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm.rend. módosításáról,
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény,
 A Csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja
 A Csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata
A

munkaterv

mellékletét

képezik

a

szakmai

munkaközösségek

munkatervei,

a

Diákönkormányzat munkaterve, a Belső Önértékelés Támogató Munkacsoport munkaterve, a
Tantárgyfelosztás, az Esélyegyenlőségi és intézményfejlesztési intézkedési terv 2022-2023.
tanévet érintő feladatterve, valamint a Belsőellenőrzési terv.
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HELYZETELEMZÉS - A 2022/2023-as tanév indítására vonatkozó adatok

II.

1. Tárgyi feltételek
Infrastrukturális adottságok:
Intézményünk a tanévet a megszokott 2 feladatellátási helyen kezdi.
A nyár folyamán a Békéscsabai Tankerületi Központnak köszönhetően a Tömb 2000 Kft. által
elvégzett, szokásos tisztasági meszelés megtörtént. További karbantartás, felújítás nem történt.
A

pedagógus

kollégák

apróbb

változtatásokkal

igyekeznek

a

munkakörnyezetet

komfortosabbá, otthonosabbá, esetleg balesetveszély mentesebbé tenni. Ez történt most is,
amikor az Petőfi útcai épületben „új” szőnyeg került a nevelőibe, magán „adomány”-ként.
Köszönjük szépen Szalai Erzsikének!
Testnevelés órák helye megszokottan a tornacsarnok és az Arany János úti kistornaterem.
Gyógytestnevelés a székhely épület 1-es termében kap helyet az idei tanévtől.
Eszközellátottság:
 Pályázati forrásból:
EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” - 4 db projektor érkezett
intézményünkbe.
 Önerős beszerzés nem történt.
 Egyéb források:
A Fenntartó jóváhagyásának köszönhetően néhány informatikai eszközzel gazdagodhattunk,
melyek a medgyesegyházi iskolából érkeztek hozzánk.
 2 db asztali számítógép
 30 db tanulói tablet töltőszekrénnyel együtt
 1 db mobil interaktív panel
 5 db pedagógus laptop is érkezik, melyeket az újonnan érkező – eddig nem tankerületi
alkalmazásban lévő – kollégák kapnak majd meg.
2. Személyi feltételek
Az elmúlt tanév vége, az új tanév kezdete jelentős személyi változásokat hozott az intézmény
életébe, melyek közül talán az egyik leglényegesebb, az intézményvezetésben bekövetkezett
váltás.
Kovács Irén intézményvezető kolléganő élt a 40 éves szolgálati jogviszony után járó nyugdíjba
vonulási lehetőséggel, így a tanév szorgalmi időszakának végével megkezdte szabadságát, majd
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pedig felmentési idejének letöltését. Közalkalmazotti jogviszonya 2022. év végén szűnik majd
meg. Ezúton kívánok magam is hosszú, tartalmas nyugdíjas éveket, sok-sok időt szerettei
körében és nagyon jó egészséget!
Az elköszönő intézményvezető feladatainak ellátására 2022. augusztus 1. napjával érkeztem,
fenntartói áthelyezéssel. A vezetői pályázat kiírásáig egyelőre megbízott intézményvezetőként
végzem a teendőimet.
Pedagógus kollégáink körében történt változások:
 Távoztak a tantestületből:
o Dán Katalin tanító,
o Nagy Ferenc testnevelés-biológia,
o Medveczki Krisztina tanító,
o Huszka-Kovács Mária Magdolna tanító.
 Új kollégák:
o Varga Lívia tanító,
o Petruska Marianna tanító,
o Szél Adrienn tanító,
o Rékasi Richárd Tibor testnevelés,
o Vizin József Krisztián történelem-magyar,
o Becsei Éva tanító, rajz,
o Csizmadia Erika angol, történelem.
Az új tanévben 2 további pedagógiai asszisztens is segíti a mindennapi nevelő-oktató munkát:
o Kiss Pál Gábor,
o Hetényiné Kepka Sára (részmunkaidő).
A fentiek tükrében a foglalkoztatottság számadatai a következő képpen alakulnak:
Pedagógusok
Teljes munkaidős pedagógusaink száma:

25 fő

Fizetés nélküli szabadságon van:

2 fő

Tartósan távol (felmentési idő):

1 fő

Óraadó pedagógusok (név/tantárgy/ óraszám):

5 fő

 Dr. Formann-né Kiss Katalin:

kémia 4

 Murvai József:

informatika 3
digitális kultúra 6
technika és tervezés 2
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informatika szakkör 3
 Szűcs Hilda:

logopédia 1

 Szekeres Zsuzsanna:

földrajz 4 (1 egyéni tanrendes tanuló)
biológia 2,5 (1 egyéni tanrendes tanuló)
biológia-egészségtan 1,5
természettudomány 4
magántanuló 2

 Debreczeni Viktória:

ének-zene 8

Jelen munkaterv mellékletét és az éves munkánk alapját jelentő tantárgyfelosztás elkészítése
nem volt egyszerű feladat, mivel a távozó kollégák, valamint a vezetőségben történ személyi
változások miatt az ellátatlanul maradó feladatokat nem tudtuk maradéktalanul megoldani az
új kollégákkal. Nagy gondot okoz a matematika szakos hiánya, ami miatt kényszerű és nagyon
szakmaiatlan döntést kellett hozzunk, azaz az 5. és a 6. évfolyamon nem szakos kolléga fogja
tanítani a tantárgyat.
Itt szeretném tiszteletem és köszönetem kifejezni annak a két kollégánknak, akik elvállalták a
matematika oktatását nem szakosként, ők pedig Baranyainé Biczák Gabriella és Kecskés Beáta.
Gabika az 5. b-ben, Bea pedig a 6. évfolyamon fogja a matematika tárgyat tanítani. Fejet hajtok
az intézménnyel és a munkával kapcsolatban tanúsított lojalitásukért és alázatukért!
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
Iskolatitkár:

1 fő

Rendszergazda:

1 fő

Pedagógiai asszisztens:

3 fő (1 fő részmunkaidőben – 6 óra)

Nem pedagógus alkalmazottak:

6 fő
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3. Tanulói létszámadatok
Az új tanévet 149 fő tanulóval kezdjük, 14 osztályban.
Osztályainkat a következő létszámokkal indítjuk:
Alsó tagozat
Oszt.

1.a

1.b

2.a

2.b

3.a

3.b

4.a

4.b

Össz.

Létsz.

17

16

13

16

22

22

13

16

135

Felső tagozat
Oszt.

5.a

5.b

6.a

6.b

7.a

8.a

Össz.

Int. össz.

Létsz.

18

17

17

16

25

21

114

249

Elballagott tanulók létszáma:

35 fő

Beiratkozott tanulók létszáma az első évfolyamra: 33 fő
Beiratkozott tanulók létszáma felsőbb évfolyamra: 1 fő
A nyár folyamán távozott:

4 fő

Napközi csoportjaink (8 csoport):
 1.a – 1.b
 2.a – 2.b
 3.a – 3.b
 Felsős napközi 2
A 4. évfolyamos tanulóink a 2. osztályos napközis csoportokhoz kerülnek a létszámok miatt.
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III. PÁLYÁZATOK
Jelenleg saját, intézményi pályázatunk nincs.
Fenntartási szakaszban lévő fenntartói pályázat:
- EFOP 3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kultúra fejlesztése”
IV. PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS
Újabb szakképesítés megszerzése:


Keresztesné Piros Ildikó – Debreceni Egyetem Természettudományi Kar matematika
tanár MSC képzés (végzős hallgató)



Szél Adrienn – Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar tanító matematika
műveltségterület (kezdő – 2 félév)

Akkreditált pedagógus továbbképzés (Éves beiskolázási terv alapján)
 Keresztesné Piros Ildikó – Digitális kultúra az alsó évfolyamon 30 óra
 Likerecz Gizella – Drámapedagógia a 7. évfolyamon 30 óra
A nevesítetteken túlmenően lehetőség és igény szerint az intézmény vezetősége támogatja és
szorgalmazza a pedagógiai, szakmai megújulást eredményező továbbképzéseken történő
részvételt.
V. PEDAGÓGUS MINŐSÍTÉS, TANFELÜGYELET
Tanfelügyelet:
Az Oktatási Hivatal jelzése alapján 3 kollégánk Pedagógustanfelügyeleti ellenőrzésére kell
számítanunk a 2023. évben (pontos időpontot még nem tudunk):
-

Béres Judit

-

Szalai Erzsébet

-

Krizsánné Baráth Ágnes

Minősítés:
- Rékasi Richárd Tibor: minősítő vizsga, PED1 fokozat – november
- Vizin József Krisztián: minősítő vizsga, PED1 fokozat – szorgalmi időszak vége
A minősítő vizsga és a minősítő eljárások során az intézményi delegált személye elsősorban az
intézményvezető.
Intézményünkben minősítő szakértői, tanfelügyelői feladatokat ellát: dr. Sióréti Gabriella,
szakértői napja csütörtök.
Intézményünkben szaktanácsadói feladatokat ellát: Kecskés Beáta, szaktanácsadói napja
péntek.
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VI. BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉS
Intézményünkben az önértékelési folyamatokat az Önértékelést Támogató Munkacsoport
szervezi.
A munkacsoport tagjai:
vezető:

Szalai Erzsébet

tagok:

dr. Sióréti Gabriella mb. intézményvezető
Keresztesné Piros Ildikó intézményvezető-helyettes
Likerecz Gizella felsős munkaközösségvezető
Baranyainé Biczák Gabriella alsós munkaközösségvezető
Kecskés Beáta

A belső önértékelés folyamatainak – intézményi önértékelés, pedagógus önértékelés, vezetői
önértékelés – megvalósítására a Támogató Munkacsoporttal együtt további pedagógusok
bevonása szükséges. A bevont pedagógusok delegálása az éves önértékelési tervben rögzített
feladatokkal összhangban történik.
Bevont pedagógusok:
-

Daridáné Botyánszki Ilona Valéria

-

Gunczer Ilona

-

Gyányi Andrea

-

Samuné Litvai Krisztina

-

Krizsánné Baráth Ágnes

-

Csizmadia Erika

-

Elhardt Henriett

A tanév során 4 pedagógus önértékelésére kerül majd sor: Béres Judit
Krizsánné Baráth Ágnes
Szalai Erzsébet
Gyányi Andrea
A pedagógus önértékelésen túlmenően a tanév során feltétlenül le kell folytatnunk az
intézményi önértékelést.
Ezen túlmenően szükséges elkészíteni a belső önértékelés intézményi folyamatait szabályozó,
2025-ig szóló Belső Önértékelési Programot, mert jelenleg nem áll rendelkezésünkre és 2020ban el kellett volna készülnie.
Az önértékelés részletes ütemtervét és a feladatokat az intézmény Éves önértékkelési terve
tartalmazza, mely az éves munkaterv mellékletét képezi.
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VII. A TANÉV RENDJE (a 20/2022. (VII.29.) BM rendelet alapján)
Tanítási napok száma: 183
Tanítás nélküli munkanapokra felhasználható: 4
 A szorgalmi idő


első tanítási napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök),



utolsó tanítási napja: 2023. június 15. (csütörtök)



a szorgalmi idő első féléve 2023. január 20-ig tart

 Tanítási szünetek


őszi szünet: az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet
utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő).



téli szünet: szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni
első tanítási nap 2023. január 3. (kedd).



tavaszi szünet: szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 05. (szerda), a szünet utáni
első tanítási nap 2023. április 12. (szerda)

 Tanítás nélküli munkanapok (4):
1. 2022. október

Pályaválasztási nap (a megyei pályaválasztási
rendezvényhez igazítva)

2. 2023. március 16.

Nevelési értekezlet

3. 2023. március 17.

Belső továbbképzés

4. 2023. április 05.

DÖK nap

Értekezletek:
 Vezetőségi:

minden héten hétfő 1400 órától

 Kibővített vezetőségi:

minden hónap utolsó hétfője, 1400 órától

 Nevelőtestületi:

minden hónap utolsó szerdája 1600 órától

 Munkaközösségi:

munkaközösségek munkatervében rögzítve

Eseti jelleggel, indokoltan, soron kívül is összehívható bármelyik értekezlet.
 Szülői értekezletek:

félévente 1-1 alkalom (naptári terv)

 Fogadó órák:

naptári tervben rögzítetteknek megfelelően

 Félévi osztályozó értekezlet:

2023. január 20.
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 Félévzáró nevelőtestületi értekezlet:

2023. február 01.

 Tanév végi osztályozó értekezlet:

2023. június 15.

 Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet:

2023. június 28.

A tanév során működő szakmai közösségek:
 Munkaközösségek:
Alsós munkaközösség
vezető: Baranyainé Biczák Gabriella
Felsős munkaközösség
vezető: Likerecz Gizella
Önértékelést Támogató Munkacsoport
vezető: Szalai Erzsébet
Egészségnevelési munkaközösségt
vezető: Samuné Litvai Krisztina
Mérés-értékelés munkacsoport
vezető: Csizmadia Erika
 DÖK segítő pedagógus:

Oravecz Attila

Az új tanévben a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározottak szerint – 4. évfolyamtól
kezdődően az I. félévben bemeneti, a II. félévben kimeneti központi kompetenciamérésekre
kerül sor szövegértés, matematika, természettudomány és idegennyelv kompetencia
területeken. A rendeletileg rögzített méréssorozat teendőit célszerűnek láttuk egy szakmai team
kezében összpontosítani, így a feladatra egy új munkacsoportot – Mérés-értékelés – hoztunk
létre.
Osztályfőnökök:
1.a:
1.b:
2.a:
2.b:
3.a:
3.b:
4.a:
4.b:

Gyányi Andrea
Krizsánné Baráth Ágnes
Daridáné Botyánszki Ilona
Gunczer Ilona
Elhardt Henriett
Samuné Litvai Krisztina
Baranyainé Biczák Gabriella
Szalai Erzsébet

5.a:
5.b:
6.a:
6.b:
7.a:
8.a:
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Keresztesné Piros Ildikó
Rékasi Richárd
Zsiga Iván
Kecskés Beáta
Vizin Krisztián
Likerecz Gizella

VIII. A TANÉV FŐ CÉLKITŰZÉSEI, KIEMELT MUNKATERVI FELADATAI
SZERVEZÉSI – VEZETÉSI TERÜLETEN
•

alkalmi munkacsoportok alakítása,

•

folyamatos belső ellenőrzés,

•

szervezeti kultúra további fejlesztése,

•

rendszeres óralátogatásokkal a pedagógiai munka folyamatos, segítő ellenőrzése,

•

kihelyezett továbbképzés szervezésével új pedagógiai módszerek megismerése,

•

részvétel az iskola rendezvényein,

•

színvonalas iskolai ünnepélyek és programok szervezése,

•

3., 4., 5., 6. évfolyamon a kötelező úszásoktatás megszervezése

•

részvétel körzeti és városi, lehetőség szerint megyei versenyeken,

•

gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátása.

OKTATÁSI TERÜLETEN
•

a bukások számának csökkentése,

•

a differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű alkalmazása,

•

differenciált házifeladat- adás

•

a tanulók hatékony bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a tanulói
aktivitás növelése,

•

legalább havi rendszerességgel csoportmunkában dolgozni a gyermekeknek,

•

a tanulók tanulás iránti motiváltságának növelése

•

adminisztrációs munkánk javítása,

•

a nyolcadikosok továbbtanulásának segítése,

•

felkészítés a kompetenciamérésekre,

•

digitalis kompetencia fejlesztése.

NEVELÉSI TERÜLETEN
•

tanulói viselkedéskultúra fejlesztése (közösségépítés, önmaguk és egymás elfogadása),

•

felelősségtudat kialakítása,

•

az emberi értékek tiszteletére nevelés, pozitív példakép választása,

•

reális önértékelés kialakítása,

•

környezetkultúra javítása, tantermek otthonossá, esztétikussá tétele.
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NAPTÁRI TERV
Témanapok és témahetek (a tanévről szóló rendeletben foglaltak alapján):
Témanapok:


Magyar Diáksport Napja

Témahetek:



„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét (kiírás szerint)
Fenntarthatósági Témahét (kiírás szerint)
Dátum

Felelős

Feladat
szeptember

12.-16.

20.

20.

Szülői értekezletek

Osztályfőnökök (alssó, felső)

Diákügyelet megszervezés

Likerecz Gizella

Tanmenetek leadása a munkaközösség
vezetők részére
Osztályfőnöki munkatervek leadása az
intézményvezető-helyettes részére
A bemeneti mérésben érintett évfolyamok
tekintetében az adatok rögzítése,
megküldése az Oktatási Hivatalnak – 4, 5,
6, 7, 8
8. évfolyam pályaválasztást megalapozó
kompetenciák vizsgálata – mérés

Munkaközösség vezetők:
Likerecz Gizella
Baranyainé Biczák Gabriella
Intézményvezető-helyettes:
Mérés-értékelés munkacsoportvezető, Rendszergazda

26.

Higiénés alapképzés

Mérés-értékelés munkacsoportvezető, 8. évf. osztályfőnök,
Rendszergazda
Szalai Erzsébet

30.
T
30.
T

Magyar Diáksport Napja

Zsiga Iván, Rékasi Richárd

A magyar népmese napja

Alsós osztályfőnökök

DÖK alakuló ülés

DÖK segítő pedagógus

23.

30.

Tanulói adatok ellenőrzése, Törzslapok
Osztályfőnökök
megnyitása a KRÉTA felületen
Tanulmányi versenyekre történő jelentkezés Munkaközösség-vezetők, érintett
folyamatosan: Simonyi Zsigmond
szaktanárok
helyesírás verseny, Kaán Károly, Hermann
Ottó természettudományos versenyek
október

06.

Aradi vértanúk napja

Vizin Krisztián, Csizmadia Erika

A bemeneti mérés 8. évfolyam –
szövegértés, matematika (2 csoportban)
8. évfolyam pályaválasztást megalapozó
vizsgálat méréshez kapcsolódó adatok
megküldése az Oktatási Hivatalnak

Mérés-értékelés munkacsoportvezető, Rendszergazda
8. évf. osztályfőnök Mérésértékelés munkacsoport-vezető

11-12.
14.
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18-19.
21.
25-26.
…..….
……….

Hónap közepe –
megyei
pályaválasztási
rendezvényhez
kapcsolva
(1)
okt.29. – nov.6.

A bemeneti mérés 8. évfolyam – idegen
nyelv, természettudomány (2 csoportban)
Okt. 23. megemlékezés

Mérés-értékelés munkacsoportvezető, Rendszergazda
Vizin Krisztián, Likerecz Gizella

A bemeneti mérés 6.a, 6.b – szövegértés,
matematika
Difer mérés – létszámlejelentés tankerület
irányába
Egészség – 3 fordulós tesztsorozat a 4.
osztályok számára (1.)

Mérés-értékelés munkacsoportvezető, Rendszergazda
Baranyainé Biczák Gabriella

Pályaorientációs nap

Egészségnevelési
munkaközösség-vezető,
osztályfőnökök
8. évf. osztályfőnök,
Osztályfőnökök

Őszi szünet
november

7.

Elégtelenre álló tanulók szüleinek értesítése osztályfőnökök

08.-09.

A bemeneti mérés 6.a, 6.b – idegennyelv,
természettudomány

Mérés-értékelés munkacsoportvezető, rendszergazda

14.

25.

Megemlékezés Gulyás Mihály
születésnapjáról
A bemeneti mérés 4.a, 4.b – szövegértés,
matematika
A bemeneti mérés 5.a, 5.b – szövegértés,
matematika
1. Adventi gyertyagyújtás

Osztályfőnökök,
DÖK segítő pedagógus
Mérés-értékelés munkacsoportvezető, rendszergazda
Mérés-értékelés munkacsoportvezető, rendszergazda
Felsős munkaközösség

28.

Fogadóórák 1-4. évfolyam

pedagógusok

?????30.

Fogadóórák 5-8. évfolyam

pedagógusok

Egészség – 3 fordulós tesztsorozat a 4.
osztályok számára (2.)

Egészségnevelési
munkaközösség-vezető,
osztályfőnökök
Egészségnevelési
munkaközösség-vezető,
részt
vevő osztályokban rajzot tanítók

15.-16.
22.-23.

Egészségnevelési rajzpályázat alsósoknak

Iskolabál

Intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
december

01.

Bemeneti mérés adatrögzítés lezárása

01.

Központi felvételi vizsgára jelentkeztetés

Mérés-értékelés munkacsoportvezető
8. évf. osztályfőnök

02.

2. Adventi gyertyagyújtás

Felsős munkaközösség

05.

Mikulás

Alsós munkaközösség, alsós
osztályfőnökök
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09.

3. Adventi gyertyagyújtás

Elhardt Henriett

16.

4. Adventi gyertyagyújtás

Daridáné Botyánszki Ilona

Karácsonyi projekthét

Pedagógusok, DÖK segítő
pedagógus
Egészségnevelési
munkaközösség-vezető,
osztályfőnökök, Szilágyi Ilona
(rendőr-százados)
Egészségnevelésimunkaközösségvezető, osztályfőnökök,
Pacsikáné Andó Krisztina
fogászati asszisztens

19-21.

Drogprevenciós előadás

Helyes fogmosás – előadás az 1.
osztályosoknak

Dec.22.- Jan.02.

Téli szünet
január

20.

Magyar Kultúra Napja megemlékezés

Likerecz Gizella, Vizin Krisztián

20.

Osztályozó értekezlet

21.

Középiskolai központi felvételi vizsga

Intézményvezető-helyettes,
int.vez.
Likerecz Gizella

27.

Félévi értesítők kiosztása

osztályfőnökök

31.

Középiskolai központi felvételi vizsga
pótnap
február

Likerecz Gizella

01.

Félévzáró tantestületi értekezlet

Intvez., intvezh.

06.

Szülői értekezletek 1-2.évfolyam

osztályfőnökök

07.

Szülői értekezletek 3-4.évfolyam

osztályfőnökök

Védőnői előadás (higiéné, betegségmegelőzés)

Egészségnevelési
munkaközösség-vezető,
osztályfőnökök, Zatykóné
Kecskeméti Erika, Rácz Imréné
védőnők
Int.vez.h.

17.

Beiskolázási tervbe (pedagógus
továbbképzés) való jelentkezés
Alsó tagozat farsangja

22.

Középiskolai jelentkezési lapok továbbítása

8. évf. osztályfőnök

24.

Kommunista diktatúra áldozatai
megemlékezés (február 25.)
Farsang felsős

Történelem szakosok

15.

24

Baranyainé Biczák Gabriella

Osztályfőnökök, DÖK segítő
pedagógus

március
03.

Iskolai csalogató

Int.vez., int.vez.h., alsós
munkaközösség-vezető
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06-tól
06-10.
(TH)
14.
16.
(2.)
17.
(3.)
21-22.
22.
T

Kimeneti mérések, rendeletben később
meghatározva
Pénz hét
Márc.15. ünnepség
Nevelési értekezlet
Nevelési értekezlet
Középiskolai jelentkezési lapok módosítása,
beküldése
Víz világnapja
Iskolai futás

Mérés-értékelés munkacsoportvezető
Gunczer Ilona, Mansáné Makra
Mária
Likerecz Gizella
Intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
Intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
8. évf. osztályfőnök
pedagógusok
Egészségnevelésimunkaközössé
g-vezető, pedagógusok

április
05.
(4)
06-11.
14.
20-21.
21.
24-28
(TH)
28.

DÖK nap

DÖK segítő pedagógus
Tavaszi szünet

Holokauszt áldozatainak emléknapja
(ápr.16.)
1. évfolyamosok beíratása

Kecskés Beáta

Föld napja

pedagógusok

Fenntarthatósági témahét

Gyányi Andrea, Mansáné Makra
Mária
Egészségfejlesztésimunkaközöss
ég-vezető és minden pedagógus
DÖK segítő pedagógus

Egészségfejlesztési témanap
„Egy család, egy virág” program
indítása
május

Első hét

10.
T
Rendelettel
meghatározva
12
Utolsó hét
30-tól

Int.vez, int.vez.h.

Anyák napja alsó tagozaton

Alsós pedagógusok

Nagycsoportosok látogatása

Alsós munkaközösség

Új első osztályosok szülői értekezlete

Leendő elsős tanítók

Madarak és fák világnapja

pedagógusok

Kompetencia mérés (kimeneti) –
szövegértés, matematika, idegen nyelvi,
természettudomány
Netfit mérés vége

Mérés-értékelés munkacsoportvezető, rendszergazda

Osztályozó vizsgák

Intézményvezető-helyettes

Osztály kirándulások

osztályfőnökök

Testnevelés szakosok:

június
05.

Nemzeti összetartozás napja

Tört. szakosok

15

15.

Kimeneti mérés adatrögzítés lezárásának
határideje
Év végi osztályozó értekezlet

Mérés-értékelés munkacsoportvezető
Intvez.h., int.vez.

17.

Ballagás

7., 8. évf. osztályfőnök.

21.

Tanévzáró ünnepség

Intézményvezető-helyettes

28.

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes

15.

augusztus
Alakuló nevelőtestületi értekezlet
Javító vizsgák
Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet
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Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes
Intézményvezető-helyettes
Intézményvezető
Intézményvezető-helyettes

TERVEZETT VERSENYEK
 Sportversenyek
Az Intézményi Bozsik Program eseményei
1. Körzeti torna/Grassroots Fesztivál: szeptember–október, szabadtér, 1-2-3-4. kcs
1. Suli-bajnokság őszi forduló: október- december, szabadtér/terem
2. Körzeti torna/Grassroots Fesztivál: november-január, szabadtér/terem, 1-2-3-4. kcs.
2. Suli-bajnokság tavaszi forduló: január-május terem/szabadtér
3. Körzeti torna/Grassroots Fesztivál: február–március, terem, 1-2-3-4. kcs.
4. Körzeti torna/Grassroots Fesztivál: április–május, szabadtér, 1-2-3-4. kcs.
Az MDSZ által szervezett Diákolimpia esemény
-

október, 1-2-3-4. kcs fiú, lány labdarúgás, körzeti forduló.

-

-. október, 1-2-3-4. kcs fiú, lány mezei futóverseny, körzeti forduló.

-

október, 3-4. kcs fiú, lány duatlon megyei döntő, duatlon országos döntő.

-

november, 4. kcs fiú futsal, körzeti forduló.

-

december, 4. kcs fiú futsal, körzeti forduló, megyei elődöntő, megyei döntő.

-

január, 4. kcs. futsal, országos döntő.

-

február, kézilabda lány 3. kcs., körzeti forduló.

-

március, 3. kcs. lány kézilabda, megyei döntő.

-

március, 1-2-3-4. kcs fiú, lány mezei futóverseny, körzeti tavaszi forduló.

-

március, 2-3-4. kcs fiú, lány mezei futóverseny, megyei döntő.

-

április, mezei futóverseny, országos döntő.

-

április, 1-2-3. kcs fiú, lány labdarúgás, megyei elődöntő.

-

április, 1-2-3-4. kcs fiú, lány atlétika többpróba, körzeti forduló.

-

április 1-2-3-4. kcs fiú, lány atlétika egyéni, körzeti forduló.

-

április, 4. kcs fiú labdarúgás, megyei elődöntő.

-

május, 1-2-3-4. kcs. labdarúgás, megyei döntő.

-

május, 1-2-3-4. kcs atlétika többpróba, megyei döntő.
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 TANULMÁNYI VERSENYEK
November-december:
-

országos angol nyelvi verseny (iskolai forduló).

Január-február:
-

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny,

-

országos angol nyelvi verseny megyei.

Március-április:
-

helyi tanulmányi versenyek,

-

nevezés a Kaán Károly és a Hermann Ottó tanulmányi versenyekre,

Május-június:
- országos angol nyelvi verseny: országos,
- Békés Megyei Számítástechnika verseny.

Csorvás, 2022. 08. 30.

dr. Sióréti Gabriella
mb. intézményvezető
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