
AZ ISKOLA NYITVA TARTÁSA,  MUNKARENDJE 

 A tanítás nyolc órakor kezdődik, az SZMK véleményének kikérése mellett, szervezési 

okokból nulladik óra is tartható. 

 A tanítási órák 45 percesek. A tanítás 8 órától ¾ 2-ig tart.  

 Az egyes telephelyeken reggel hét órától van ügyelet.  

 A tanulóknak háromnegyed nyolcra kell az iskolába érkezniük. 

 Délután, igény esetén az iskola 17 óráig felügyeletet biztosít. 

 A tanulók délután csak szervezett foglalkozások idején tartózkodhatnak az iskola 

épületében és udvarán. 

 Az iskola hétvégén és a tanítási szünetek idején zárva tart. Szervezett programokra ez 

időben az iskola igazgatója adhat engedélyt. 

 

A TANÉV HELYI RENDJE 

1. A tanév helyi rendjének meghatározása 

 

• Első tanítási nap:  2018. 09.03.  

• Utolsó tanítási nap:  2019.06.14. péntek 

• A tanítási napok száma: 181 nap 

Első félév vége: 2019. 01. 25. 

• Őszi szünet: 2018. okt.29-től 2018. nov. 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. 

október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 05. (hétfő). 

• Téli szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni 

első tanítási nap 2019. január 03. (csütörtök) 

• Tavaszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019.április 17. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2019. április 24. (szerda). 

 Országos mérések: NETFIT: 2019. jan.9 – ápr.26. 

Idegen nyelvi mérés: 2019. május 22. 

OKM: 2019. május 29. 

A 6 tanítás nélküli munkanap felhasználása:  

 2018. okt. 9.  Pedagógus kirándulás 

 2018. nov.  Pályaorientációs nap  

 2018.dec. 15.  Szakmai nap 

 2019. jan. 04.  Szociometria felmérések kiértékelése 

 2019. jan.05.  Félévi mérések, értékelések előkészítése, farsangi előkészületek 

 2019. jún. 12.            Sportnap, gyermeknap (DÖK nap) 
 



Egészségnevelési- és környezetvédelmi programok: 

 Papírgyűjtés (ősz, tavasz) 

 Elemgyűjtés 

 Prevenciós programok (iskolaorvos, iskolapszichológus, védőnő, iskolarendőr,) 

 Iskolatakarítás, szemét szedés 

 Elsősegélynyújtás, vízi balesetek, újraélesztés 

 Egészséges életmód, felmérés teszt, majd előadás, követő mérés 

 Közlekedési délelőtt az alsósoknak 

 Kerékpártúrák osztályszinten 

 Magyar Diáksport napja -2018 m futás 

 

Egyéb programok: 

 Továbbképzések testületi szinten:  

SNI, és BTM tanulók integrációja, tanulásuk segítése – POK Szaktanácsadói 

szolgáltatás 

Konfliktuskezelés - POK Szaktanácsadói szolgáltatás 

Az iskolapszichológus az iskolában- tanácsadás (saját iskolapszichológus által) 

Szigethalmi Pedagógiai napok (témától függően) 

Őszi, Tavaszi pedagógiai napok –POK 

 Kézenfogva Alapítvány kamionja- érzékenyítő program a fogyatékkal élőkért 

 Karácsonyi koncert 2018. dec. 21. 

 Sportprogramok 

 Rendhagyó énekórák az alsó tagozaton (5 alkalom/tanév) 

 Gyermeknap 

 Szülők napja 

 4. évfolyamosok búcsúztatása 

 

2. Kiemelt munkatervi programok, hagyományok rendezvények havi bontásban: 

Idő 

 

Munkatervi programok, 

hagyományok, rendezvények 

 

Felelős 

Költségvonzat Ki 

finanszírozza? 

AUGUSZTUS   

aug. 28. Javítóvizsga Igh.-ek - - 

aug.27-

30. 

Tanév előkészítése, munkaközösségi 

megbeszélések, évfolyam szintű 

megbeszélések 

Vezetők 

 

- - 

aug. 31. Tanévnyitó értekezlet Intézményvezető - - 

aug. Projekt előrehaladásának áttekintése Int.vez. Tagint.v. - - 

     



SZEPTEMBER   

szept.3. Tanévnyitó ünnepély, Első tanítási nap Intézményvezető - - 

 szept. 4 
Munkavédelmi szemle, tűzriadó 

gyakorlat 

 Tóth Tamás 

munkavéd. 

megbízott (külsős) + 

Igh.-ek 

- - 

szept.10-

18. 
Úszás 3. és 5. évfolyam Intézményvezető 

fenntartó 

szervezésében 

történik 

Kltségvetés 

szept. 4-

től 

SNI és BTM tanulók feltérképezése, 

csoportok kialakítása, 

szakemberigény jelzése. 

Alsós igh. 

SNI ellátás- nagy 

része saját 

alkalmazottal, a 

többi utazó 

szakemberekkel 

Tankerületi 

központ, 

szerződésekkel  

szept.5. Napközis foglalkozások indulnak Alsós igh. 
- - 

szept.10. Tanulószobai foglalkozások 

indulnak 
 Felsős igh. 

-  

szept. 26-

29. Erzsébet- tábor 6.a Osztályfőnökök 
- - 

szept. 10. Egyéb tanórai foglalkozások 

indulnak 
Szaktanárok 

- - 

szept. DIFER mérések az 1. évfolyamon 
Gyógypedagógus, 

iskolapszichológus  

- - 

szept. 

vége 
Különös közzétételi lista kialakítása, 

iskolai honlap frissítése 
iskolatitkár 

- - 

szept.15. Logopédiai, gyógytestnevelési 

foglalkozások, csoportok szervezése 
Alsós igh. 

Gyógytestn.- 

Ped.Szaksz. 

Fenntartó 

szept. Munkaközösségi értekezletek 
Munkaközösség-

vezetők 

- - 

szept. Iskolapszichológusi megsegítésre 

szorulók feltérképezése 
Alsós igh. 

- - 

szept. NETFIT megbeszélés, értékelés, 

alsó- felső testnevelők 
Testnev. mkv. 

- - 

24-28. Határtalanul pályázat 7.b és 7.a 
- - 

szept. 

végéig Szülői értekezletek  Osztályfőnökök 
- - 

szept. 28. Magyar Diáksport napja -2018 m 

futás 
Testnev. mkv. 

- - 

szept.  Népmese napja Iskolakönyvtáros 
- - 

szept.  DÖK szervezése, 4-8. évfolyamon, 

alakuló ülés 
DÖK vezető 

- - 



szept. 30. Jelentkezés levelezős versenyekre Szaktanárok 
- - 

szept. 28. 
Tanmenetek leadása, munkatervek, 

foglalkozási tervek, SNI fejl,tervek 

leadása 

Igh.-ek 

- - 

szept. 12. Rendhagyó énekóra 1. Alsós igh. 
- - 

OKTÓBER   

okt. 1. 
Ötödikesek átadása/szakmai 

konzultáció/ 
Igazgató 

- - 

okt.4. 
Kézenfogva Alapítvány programja 3-6. 

évf.-nak 
Intézményvezető 

  

okt. 5-6. Papírgyűjtés    

okt.6. Emlékműsor/Aradi vértanúk Humán mk.   

okt. 8. 
Megemlékezés az Aradi vértanúkról/ 

futóverseny/fióka avató 

Humán mkv. 

testnev.mkv. 

érem 

20 000Ft 

Kltségvetés 

okt. 9. Pedagógus kirándulás  Szervezők - - 

okt.13.  Bolyai csapatverseny matematika Reál mkv. 
útiköltség+ nevezés 

1000 Ft/fő 

költségvetés 

okt. 13. 

szombat 

Nyílt nap a felső tagozaton, a 4. 

évf.-nak és valamennyi szülő 

számára  

Reál mkv.  és 

Alsós igh.  

- - 

okt. 19. Október 23. Ünnepi megemlékezés Humán mk. - - 

okt. 24. Makádi szavalóverseny 
Humán és alsós 

mkv. 

útiköltség Kltségvetés 

okt.25. 
Pályaválasztási fórum/DÖK/volt 

tanítványok 
DÖK vezető 

  

okt.26.  Megyei rajzverseny  
Szaktanárok, 

tanítók 

útiköltség költségvetés 

okt.  
Alapkészségek fejlesztésére javasolt 

diáklétszám jelentése az OH-nak 

Elsős tanítók, 

alsós igh. 

- - 

 okt. Szociometriai mérések 2-8.évf. 
Osztályfőnökök 

 

- - 

 okt.26.  Szünet előtti utolsó tanítási nap  - - 

okt. 29 – 

nov. 02. 
Őszi szünet  

- - 

 
Bemutató órák-

konzultáció/tudásátadás 
 

- - 

     

     

     



NOVEMBER   

nov. 5. Fogadóóra felső tagozaton Felsős igh. -  

nov.13-

17. 

Fogadóóra az alsó tagozaton  

Szöveges értékelés átadása az első 

évf.-on 

Alsós igh. 

- - 

nov. 7.  
Pályaorientációs nap délelőtti 

tanítást követően/délután 
DÖK vezető 

  

nov.10.  

szombat 

Tanítás nélküli munkanap (Pályao. 

miatt) 
 

  

nov.14. Pedagógiai konferencia Szigethalom  Igazgató útiköltség Kltségvetés 

nov.15.  Pályaválasztási szülői ért. Igazgató   

nov. Rendhagyó énekóra 2. Alsós igh. - - 

nov.  

Továbbtanulással kapcsolatos 

feladatok előkészítése, szülői 

értekezlet 

8. osztály 

osztályfőnöke 

- - 

nov.  Bolyai anyanyelvi verseny Humán mkv. útiköltség Kltségvetés 

nov. 
Óvónők látogatása az 1. 

osztályokban-konzultáció 
Alsós igh. 

- - 

 
Ady nyelvi verseny- Ráckeve Ady 

G. 
 

  

nov.  Ady matek- Ráckeve Ady E. G. Reál mk. 
útiköltség Kltségvetés 

nov. 
Körzeti matematika, rajz verseny - 

Taksony 
Reál mkv. 

útiköltség Kltségvetés 

 

nov. 25. 

Központi képességméréshez 

szükséges adatok megküldése az OH 

- nak /matematika - szövegértés - 

idegen nyelvi szövegértés/ 

 

Igh. Iskolatitkár 

- - 

nov.29. 

Nevelőtestületnek továbbképzés/ 

konfliktuskezelés/POK 

(DÉLUTÁN) 

 

  

nov. 
Bemutató órák-

konzultáció/tudásátadás 
Igh. 

- - 

nov. Felkészülés az Adventi programokra Osztályfőnökök - - 

nov. Belső értékelések  - - 

     

     

     

     



     

DECEMBER   

dec.1. 

szombat 
Tanítás, munkanap  

  

dec. 5. Körzeti terematlétika verseny  Testnev mk. 50 000 Ft Költségvetés 

dec.  
DIFER mérés - tanulói adatok 

továbbítása 
Alsós igh.  

- - 

dec.15. 

szombat 

Szakmai nap/tanítás nélküli 

munkanap 
 

  

dec.  
Tanulók jelentkezése a központi 

felvételi vizsgára  

8. osztály 

osztályfőnöke 

- - 

dec. 6. 
Mikulás, majd Adventi programok 

hetente 
Osztályfőnökök 

5000 Ft Költségvetés 

 
Alsós tanulmányi verseny 

Kunszentmiklós 
Alsós igh. 

útiköltség Költségvetés 

21. Karácsonyi koncert/Dömsöd Humán mk. 5000 Ft Költségveté 

 
Matematika és magyar 

próbafelvételi 8. évfolyamnak 
Mkv.-ők 

- - 

dec. 22-
től -  jan. 
3.-ig 

Téli szünet  

- - 

dec.  Munkaközösségi értekezletek Mkv.-k - - 

dec. 
Bemutató órák-

konzultáció/tudásátadás 
Igh. 

- - 

dec. Belső értékelések  - - 

JANUÁR   

jan. 4.5. Tanítás nélküli munkanap - - - 

jan. 25. Első félév vége - - - 

jan. 

Központi felvételi vizsga a 8. oszt. g. 6. 

oszt. g. és a  9. évfolyamra  

jelentkezőknek 

- 

- - 

jan.28. Osztályozó értekezlet a felsőben Felső igh. -- - 

jan. 28-

febr.01. 
Félévi szülői értekezletek 

Igazgató 

helyettesek 

- - 

jan.  Rendhagyó énekóra 3. Alsós igh. - - 

jan.   Szépíró verseny, majd kiállítás  
Humán mk. +Alsó  

igh. 

- -- 

jan.  Farsangi bál szervezési feladatai Igh.-ek - - 

jan. 22. 
  Körzeti Kazinczy prózamondó 

verseny 3-4. évf. 
 Alsós igh. 

20 000 Ft Kltségvetés 

 Szép magyar beszéd, prózamondó Humán mk. 5000 Ft Kltségvetés 



jan. 
  Szép magyar beszéd, prózamondó 

v. 5-8-évf. Áporka 
Humán mk.  

útiköltség Kltségvetés 

jan.  Bemutató órák-konzultációk Mk. vez. - - 

jan. Munkaközösségi értekezletek Mkv.-k - - 

jan. Belső értékelések  - - 

FEBRUÁR   

febr. 04. Félévi értékelő értekezlet Igazgató -- - 

 febr.  
Bolyai természettudományi 

csapatverseny  
reál mkv. 

útiköltség Kltségvetés 

febr. 14. 

15. 

  

Farsang alsó 

Farsang felső 
Igh.-ek 

30 000 Ft Költségvetés 

febr.  Jelentkezési lapok továbbítása 
8. osztály 

osztályfőnöke 

- - 

febr. Munkaközösségi értekezletek Mkv.-k - - 

febr. 
Bemutató órák- 

konzultációk/tudásátadás 
Igh. 

- - 

febr. Belső értékelések mk.vez. - - 

MÁRCIUS   

márc. 
Nyílt napok az alsóban szülők 

számára 
Alsós igh. 

- - 

márc. Rendhagyó énekóra 4. Alsós igh. - - 

márc.14. Megemlékezés március 15-éről 
 Humán mk. és 

Intézményvezető 

5000 Ft - 

márc. 
Komplex Term.tud.-i Verseny - 

Kunszentmiklós 
Reál mkv. 

útiköltség Kltségvetés 

márc. Idegen nyelvi szavalóverseny Humán mkv. útiköltség Kltségvetés 

márc. Munkaközösségi értekezletek Mkv.-k - - 

márc.25. Fogadó óra a felső tagozaton  Igazgató - - 

márc.26-
28. 

Fogadóórák az alsó tagozaton + 

elsősök 3. negyedévi szöveges 

értékelése 

 

- - 

márc. Bemutató órák/ konzultáció Igh. - - 

 Rendhagyó énekóra 5. Alsós igh. - - 

18-22. 
Fenntarthatósági témahét/ 

egészséghét 

DÖK vezető, 

tanárok 

6000 Ft Költségvetés 

     

     



ÁPRILIS   

 Házi matematika verseny Reál mkv. 
  

ápr. Körzet legügyesebb csapata 

Szigethalom 
Igh.-ek 

útiköltség Kltségvetés 

ápr.15.   Iskolai szavalóverseny 
Alsós mkv. 

Humán mk. 

jutalomkönyv/20000 

Ft 

Kltségvetés 

 Költészet napja Humán mkv. 
  

18-23 Tavaszi szünet  
  

ápr. 
Tájékoztató (beiskolázási) szülői 

értekezlet az óvodában 
Intézményvezető 

  

ápr. Első osztályosok beíratása Alsós igh. 
  

ápr. 
Alapműveleti matematika verseny 

Kiskunlacháza 
Igh.-ek 

nevezési díj, 

útiköltség 

Kltségvetés 

ápr. 
Tanulmányi verseny Szigethalom, 

Tököl 
Mk. vez. 

útiköltség Kltségvetés 

ápr. 
  Szép magyar beszéd 

verseny/Alapítvány 8. osztály 
Humán mkv. 

- - 

ápr.  Tavaszi papírgyűjtés Faragó A. - - 

 Föld napi megemlékezés-projektnap 
Testnev.mk. Reál 

mk. 

érem/ 25 000 Ft Költségvetés 

ápr. Munkaközösségi értekezletek Mkv.-k - - 

ápr. Katasztrófavédelmi verseny Igh.  útiköltség Kltségvetés 

 Népdal énekverseny Kiskunlacháza Szaktanárok útiköltség Kltségvetés 

MÁJUS   

máj. Anyák napja – megemlékezések Osztályfőnökök 
- - 

máj.  
Alsó tagozatosok év végi felmérései, 
szövegértés, matematika 

Alsós igh. 
- - 

máj.22. OH Idegen nyelvi mérés 6. 8. évf. Igh. Humán mkv. - - 

 
Idegen nyelvi vizsga 8. évf. (év 

végi) 
Humán mkv. 

- - 

máj 29. 

Anyanyelvi és a matematikai 

alapkészségek fejlődésének 

vizsgálata (OKM) 6. 8. évf. 

 Igh. Mérési 

koordinátor  

 

- - 

máj.  
Óvodások látogatása az első 

osztályokban 
Alsós igh. 

- - 

 
Magyar nyelv vizsga 8. évf.  ( év 

végi ) 
Humán mk. 

- - 

máj. Rendhagyó énekóra 5. Alsós igh. - - 

     

     



JÚNIUS   

  máj.31-

jún .03. 

8. évf. év végi vizsgái (magyar, 

matematika) 
 Felső igh.  

  

 Pedagógusnap  Intézményvezető 10 000 Ft Önkormányzat 

jún.  Szülők napja- alsó Alsós igh. - -- 

jún. 04. Nemzeti Összetartozás Napja  Humán mkv. - - 

jún. 12. 
Gyermeknap az alsó tagozaton/ 

tanítás nélküli munkanap- DÖK nap 
Alsós igh. 

5000 Ft Költségvetés 

jún. 12. 
Sportnap-felső tagozat/ tanítás 

nélküli munkanap - DÖK nap 

Testnevelés 

munkaközösség 

5000 Ft Költségvetés 

jún. 15. Ballagás Intézményvezető 20 000 Ft Költségvetés 

jún. 20. Tanévzáró ünnepély Intézményvezető  90 000 Ft Költségvetés 

jún.17-

30. 

Tanévzáró értékelő értekezletek, 

beszámolók elkészítése. Tanévzáró 

nevelőtestületi értekezlet 

Intézményvezető 

- - 

jún. vége Projekt előrehaladásának áttekintése 
Intézményvezető, 

Tagint.- vezető 

- - 
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