
AZ ISKOLA NYITVA TARTÁSA,  MUNKARENDJE 

• A tanítás 7:45- kor kezdődik. 

• A tanítási órák 45 percesek. A tanítás 7:45-13:25-ig tart.  

• Az egyes telephelyeken reggel hét órától van ügyelet.  

• A tanulóknak fél 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 intézményvezető adhat engedélyt. 

 

A TANÉV HELYI RENDJE 

Egészségnevelési- és környezetvédelmi programok: 

• Papírgyűjtés (ősz, tavasz) 

• Elemgyűjtés 

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

• Iskolatakarítás, szemétszedés (TeSzedd) 

• Egészséges életmód, felmérés teszt, majd előadás, követő mérés 

• Közlekedési délelőtt az alsósoknak 

• Kerékpártúrák, gyalogtúrák osztályszinten 
 

Egyéb programok: 

• Továbbképzések testületi szinten:  

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

szolgáltatás 

Konfliktuskezelés - POK Szaktanácsadói szolgáltatás 

Pszichológus az iskolában - tanácsadás 

Szigethalmi Pedagógiai napok 

Őszi, Tavaszi pedagógiai napok – POK 

• Gólyaavató 

• Pályaválasztási, tájékoztató szülői értekezlet 

• Karácsonyi koncert  

• Széchenyi-bál  

• Farsang (tagozatonként) 

• Sportprogramok 

• Rendhagyó énekórák az alsó tagozaton (4 alkalom/tanév) 

• Szülők napja 

• 4. évfolyamosok búcsúztatása 

• Bankett; 8. évfolyam faültetése 

• Ballagás 



• Tanévzáró ünnepély 
 

Feladatok havi bontásban: 

I. félév 

 

augusztusi feladatok nap felelős  

Alakuló értekezlet aug.24. Intézményvezető 

Javítóvizsga aug.26. 10 óra 
Intézményvezető, Intézményvezető-

helyettesek 

Tanévnyitó értekezlet aug.27. 10 óra 
Intézményvezető 

Munkaközösség vezetők 

Tantermek dekorálása aug.23-31. 
Alsós iv.h. 

Felsős iv.h. 

 

szeptemberi feladatok nap felelős  

Online tanévnyitó ünnepély a 

tantermekben; Munkavédelmi 

szemle, tűzriadó gyakorlat; 

Tankönyvek kiosztása; Első 

tanítási nap  

szept.1. Intézményvezető 

SNI és BTM tanulók 

feltérképezése, csoportok 

kialakítása  

szept.3-tól Alsós iv.h. 

Napközis, tanulószobai és 

alprogrami foglalkozások, 

tömegsportok, „Te órád” 

indulnak  

szept.6-tól 
Alsós iv.h. 

Felsős iv.h. 

DÖK szervezése a 4-8. 

évfolyamon, alakuló ülés  
szept.13-ig DÖK vezető 

Osztályszintű szülői 

értekezletek, szülői tájékoztatás  
szept.1-17. Osztályfőnökök 

Nevezési határidő – Bolyai 

Matematika Csapatverseny  
szept.18.  

1. tanítás nélküli munkanap 

(Hejőkeresztúr) 
szept.21. Intézményvezető 

DIFER mérések az 

1.évfolyamon  
szept. Gyógypedagógus 

Magyar Diáksport napja; Stop 

BULLYNG  
szept.24. Testnevelők; iskolapszichológus 

Dunaparti Általános Iskolák 

Közötti Horgászverseny 

szept.26. Intézményvezető 

SNI, BTMN tanulók átadása szept.28. 

Alsós iv.h. 

Felsős iv.h. 

Gyógypedagógus, iskolapszichológus 

Idegen nyelvi próbamérés 8. évf. szept.28. Tudásfája mk.vezető 



szeptemberi feladatok nap felelős  

Népmese napja szept.30. Iskolakönyvtáros, alsós mkv. 

Tanmenetek, munkatervek, 

foglalkozási tervek, SNI 

fejlesztési tervek leadása 

szept.30. 

 

Iv.h.-ek 

Munkaközösség vezetők 

Különös közzétételi lista 

kialakítása, iskolai honlap 

frissítése  

szept. Iskolatitkár 

Jelentkezés levelezős 

versenyekre  
szept. Munkaközösségvezetők 

 

 

októberi feladatok nap felelős  

Papírgyűjtés okt.1-2. DÖK vezető 

Országos Pályaorientációs 

Vizsgálat 
szept.20.-okt.11. Felsős iv.h. 

Nevezési határidő – Bolyai 

Anyanyelvi Csapatverseny 

(1200 Ft/fő) 

okt.1. Munkaközösség vezetők 

Megemlékezés az Aradi 

vértanúkról; futóverseny 
okt.6. „Színesvilág” mkv.; testnevelők 

Alapkészségek fejlesztésére 

javasolt diáklétszám 

feltérképezése az 1. évfolyamon 

okt. 15. Gyógypedagógus 

Bolyai Matematika 

Csapatverseny 

okt.15. mk.vezetők 

2. tanítás nélküli munkanap 

Pályaorientációs nap 

okt.18. DÖK vezető 

Makád - szavalóverseny okt.18. mk.vezetők 

Nevezési határidő – Bolyai 

Természettudományi 

Csapatverseny 

okt.20. mk.vezetők 

PIRLS mérés 5. évf. okt.20. mk.vezető 

SZMK értekezlet okt. Intézményvezető 

Pedagógus sírok rendbetétele okt.20-22. Osztályfőnökök 

Szociometriai vizsgálatok 

elvégzése 2-8. évfolyam  
okt.22-ig Osztályfőnökök 

Őszi szünet előtti utolsó tanítási 

nap 
okt.22.  

Október 23. ünnepi 

megemlékezés 
okt.22. mk.vezetők 

Őszi szünet okt.23.-nov.1.  

 



novemberi feladatok nap felelős  

Továbbtanulással kapcsolatos 

feladatok előkészítése, 

pályaválasztási szülői értekezlet 

nov.2. 18 óra (OMK) 

 

DÖK vezető 

7. 8. osztályok osztályfőnökei 

Alapkészségek fejlesztésére 

javasolt diáklétszám jelentése az 

OH-nak 

nov.5. Gyógypedagógus 

Őszi nevelési értekezlet - 

Fogadóóra a felső tagozaton - 

első negyedév értékelése 

(nov.10.) 

nov.10.  Felsős iv.h. 

Fogadóóra az alsó tagozaton; 

szöveges értékelés átadása az 1. 

évfolyamon 

nov.9-12. Alsós iv.h. 

Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny 
nov.12. mk.vezetők 

Körzeti Matematika, Rajz 

Verseny - Taksony  
nov. 

„Tudásfája” mk.vezető 

„Színesvilág” mk.vezető 

Bemutató órák – 

konzultáció/tudásátadás 
nov. Iv.h. 

Felkészülés az Adventi 

programokra 
nov. Osztályfőnökök 

KAP-os bemutató órák; belső 

értékelések 
nov. 

Iv.h. 

Munkaközösség vezetők 

 

decemberi feladatok nap felelős  

Kiegészítő mérés – PIRLS mérés 
nov.2.-dec.4. 

 
„Tudásfája” Munkaközösség vezető 

Ady-Matek 6.7.8. évfolyam dec. „Tudásfája” mk.vezető 

Mikulás – projektnap  

 
dec.6. Osztályfőnökök, napközis nevelők 

Matematika és magyar 

próbafelvételi megíratása a 8. 

évfolyamon 

dec. 7-10. 
Szaktanárok 

 

Online oktatás (szombat) dec.24. 

helyett 
dec.11. Tanítók, szaktanárok 

Jótékonysági börze (SZMK) dec.11. SZMK vezető 

Alsós tanulmányi verseny - 

Kunszentmiklós 
dec. Alsós iv.h. 

KAP-os bemutató órák – 

konzultáció/tudásátadás 
dec.  Iv.h. 

Próbafelvételi kijavítása, 

eredmények ismertetése 
dec. 14-17. Szaktanárok 

Belső értékelések dec.  

Karácsonyi koncert / Dömsöd 

(OMK-val közösen) 
dec.21. 18 óra „Színesvilág” munkaközösség vezető 

Téli szünet dec.22.-jan.2.  

 



januári feladatok nap felelős  

Körzeti Kazinczy prózamondó 

verseny 3-4. évfolyam 

jan.21. péntek 

délután  
Alsós iv.h. 

Első félév vége jan.21.  

Központi felvételi vizsga a 8. 

évfolyamnak 
jan.22. Iv.h. 

Szakmai továbbképzés, 

félévzárás – 3. tanítás nélküli 

munkanap 

jan.25. Intézményvezető 

Félévi szülői értekezletek jan.25-28. Osztályfőnökök 

Szép magyar beszéd, 

prózamondó verseny - Áporka 
jan.  Mk.vezetők 

Munkaközösségi értekezletek - 

Első félévi munka értékelése 
jan. 29-ig Mk.vezetők 

Belső értékelések jan.  

 

II. félév 

 

februári feladatok nap felelős  

Félévi értékelő nevelőtestületi 

értekezlet 
febr.1. Intézményvezető 

Szépíró verseny 1-8. évf., 

kiállítás 
febr.2. 

„Tudásfája” mk.vezető 

Alsós mkv. 

Bolyai Természettudományi 

Csapatverseny 

febr.4. 

1430 
„Tudásfája” mkv.  

Széchenyi-bál a 8. évfolyam 

szervezésével 
febr.12. 8. osztályok osztályfőnökei 

Felsős farsang febr.14. Felsős iv.h. 

Alsós farsang febr.15.  Alsós iv.h. 

Felvételi jelentkezési lapok 

továbbítása 
febr.19. Felsős iv.h. 

Megemlékezés a kommunista és 

egyéb diktatúrák áldozatairól 
febr.25. Osztályfőnökök 

KAP-os bemutató órák,  

konzultációk /tudásátadás 
febr.   

Belső értékelések febr.  

 

 

 

márciusi feladatok nap felelős  

Tavaszi nevelési értekezlet - 4. 

tanítás nélküli munkanap 
márc.4. Intézményvezető 

PÉNZ7 márc.7-11. Mk.vezetők 

Beiskolázási szülői értekezlet 

OMK 
márc.10. 18 óra Alsós iv.h. 

Megemlékezés március 15-ről  márc.12. Mk.vezetők 



márciusi feladatok nap felelős  

Nyílt napok az alsóban a szülők 

számára 
márc.16-18. Alsós iv.h. 

Iskolakóstoló 1. márc.22.16-17 óra Alsós iv.h. 

Komplex Természettudományi 

Verseny – Kunszentmiklós 
márc. „Tudásfája” mk.vezető 

Idegen nyelvi szavalóverseny márc. „Tudásfája” mk.vezető 

Három negyed év értékelése - 

Fogadóóra a felső tagozaton 
márc.29.  Felsős iv.h. 

Fogadóóra az alsó tagozaton 

(három negyed éves értékelés 

márc. 30.) 

márc.29-től április 1-

ig  
Alsós iv.h. 

 

áprilisi feladatok nap felelős  

Iskolakóstoló 2. ápr.5. 16-17 óra Alsós iv.h. 

Tavaszi szünet ápr.14-19.  

Pedagógus kirándulás – 5. 

tanítás nélküli munkanap 
ápr. 20. Iv.h.-ek 

Költészet napi megemlékezés; 

Iskolai szavalóverseny 
ápr. 12. 

Alsós iv.h. 

SZMK 

„Tudásfája” mk.vezető 

Megemlékezés a Holokauszt 

áldozatairól 
ápr.16. Osztályfőnökök 

Első osztályosok beíratása ápr.21-22. Alsós iv.h. 

Föld napi megemlékezés ápr.22. Mk.vezetők 

Tavaszi papírgyűjtés ápr.22-23. DÖK vezető 

Matematika házi verseny 3-8. 

évfolyam Gacsné Gábor 

Marianna emlékére 

ápr.26. 
Alsós iv.h. 

„Tudásfája” mk.vezető 

Alapműveleti Matematika 

Verseny – Kiskunlacháza 4-8. 

évf. 

ápr. Iv.h.-ek 

A körzet legügyesebb csapata 

verseny- Szigethalom alsó, felső 
ápr. Iv.h. 

Tanulmányi verseny 

Szigethalom, Tököl 
ápr. Mk.vezetők 

Katasztrófavédelmi verseny ápr. Pedagógusok 

Elsősegélynyújtó verseny ápr.  Iv.h. 

Rajz és népdaléneklési verseny - 

Kiskunlacháza 
ápr. Szaktanárok 

Alapítványi Szép magyar beszéd 

verseny – 8. évfolyam 
ápr.27. „Tudásfája” mk.vezető 

Diákközgyűlés összehívása ápr. DÖK vezető 

A tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálata – 5-8. 

évfolyam 

jan.-ápr. Testnevelők 

 



májusi feladatok nap felelős  

Anyák napja - megemlékezések máj. Osztályfőnökök 

DÖK nap – 6. tanítás nélküli 

munkanap 
máj.11. DÖK vezető 

OH Idegen nyelvi, szövegértési, 

matematikai, 

természettudományi 

kompetenciák mérése 8. 

évfolyam 

máj.4-17. „Tudásfája” mk.vezető 

OH Idegen nyelvi, szövegértési, 

matematikai, 

természettudományi 

kompetenciák mérése 6. 

évfolyam 

máj.18-31. „Tudásfája” mk.vezető 

1. és 4. osztályos év végi mérés 

megíratása az alsó tagozaton 

matematikából és magyarból 

máj.23-27. Alsós iv.h. 

Óvodások látogatása az első 

osztályokban 
máj.26. Alsós iv.h. 

8. osztályosok tantárgyi 

szintmérése (matematika, 

magyar)  

máj.23-27. Szaktanárok 

 

júniusi feladatok nap felelős  

Nemzeti Összetartozás Napja jún.4. Osztályfőnökök 

Gyereknap jún.8. Alsós iv.h. 

Év végi osztályozó értekezlet jún.13. 
Alsós iv.h. 

Felsős iv.h. 

Szerenád  jún.14. 8. osztályosok osztályfőnökei 

Bankett; 8. évfolyam – faültetés  
jún.15. 

18 óra 
8. osztályosok osztályfőnökei 

Pedagógusnap jún.  

Alsós ballagás jún.15. Alsós iv.h. 

Ballagás 
jún.17. 

17 óra 
Intézményvezető 

Tanévzáró ünnepély 
jún.22. 

18 óra 
Intézményvezető 

Munkaközösségi megbeszélések jún.14-17. Mk.vezetők 

Beszámolók elkészítése jún.20-ig Munkaközösség vezetők, Iv., Iv.h. 

Tanévzáró nevelőtestületi 

értekezlet 
jún.24. Intézményvezető 

 



Iskolai programjaink megrendezése függ az érvényben lévő, járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendben foglaltaktól. A változtatás jogát fenntartjuk. 

A Lázár Ervin Program folyamatosan fut, minden évfolyam számára a tanév folyamán. 

IV. A tanév helyi rendjének meghatározása 

Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. (szerda)  

Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. (szerda) 

A tanítási napok száma: 181 nap 

Őszi szünet:   előtti utolsó tanítási nap: 2021. október 22. 

 utáni első tanítási nap: 2021. november 2. 

Téli szünet: előtti utolsó tanítási nap: 2021. december 21. 

 utáni első tanítási nap: 2022. január 3. 

Tavaszi szünet:  előtti utolsó tanítási nap: 2022. április 13. 

 utáni első tanítási nap: 2022. április 20. (2022. április 20. pedagógus 

kirándulás) 

Országos mérések:  

• 2021. szept.20.-okt.11. Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata a 8. 

évfolyamon 

• 2022. május 4 -17. OH idegen nyelvi, szövegértési, matematikai, természettudományi 

kompetenciák mérése a 8. évfolyamon 

• 2022. május 18-31. OH idegen nyelvi, szövegértési, matematikai, természettudományi 

kompetenciák mérése a 6. évfolyamon 

• Tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja: a tanév során folyamatosan 

(NETFIT) 

Témahetek: PÉNZ7 2022. március 7-11. 

A pedagógiai célra 6 tanítás nélküli munkanap felhasználása: 

1. 2021. szept.21.   Szakmai nap (Hejőkeresztúr) 

2. 2021. október 18.              Pályaorientációs nap 

3. 2022. január 24.   Szakmai továbbképzés, félévzárás 

4. 2022. március 4.              Tavaszi nevelési értekezlet 



5. 2022. április 20.   Pedagógus kirándulás 

6. 2022. május 11.   DÖK-nap 

 

 


