
 1 

 

A Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  munkaterve 

A 2016/2017-es tanév tartalmi és szervezési feladatai 

(általános iskola, zeneiskola)  
 

 

 

1. A tanév rendje: 

KIVONAT a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendeletből  

2. A tanév, a tanítási év 

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell meg-

szervezni. 

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. 

szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma – ha 

e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvankettő nap.  

 (5) A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz 

szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglal-

kozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához be-

nyújtott kérelemben kezdeményezheti. 

3. § (1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év 

első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg. 

4. § (1) A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, 

kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

A 3. §-ban meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a 

naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. 

(2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezle-

ten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi 

értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi ta-

nácsnak és a fenntartónak. 
 

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 

5. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagó-

giai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközép-

iskolában 

és szakiskolában hat, a szakgimnáziumban hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, 

amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai 

diákönkormányzat jogosult dönteni. 

6. § (1) Az őszi szünet 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő). 

(2) A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. de-

cember 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd). 

(3) A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. 

április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda). 

(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának 

változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező 

napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – a heti pihenő-

napon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. 
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(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)–(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, 

továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi 

hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják. 

(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség 

esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gon-

doskodhat. 

(7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése 

értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

 

4. A vizsgák rendje 

7. § (1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakképző iskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak 

szerint kell 

megtartani. 

(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga idő-

pontját az iskola igazgatója határozza meg. 
 

7. A témahetek megszervezése  

10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektok-

tatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti 

meg: 

a) pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. és 2017. március 10. között, 

b) digitális témahét 2017. április 3. és 2017. április 7. között, 

c) fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2017. április 24. és 2017. április 28. között. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsoló-

dó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a té-

mahét keretében megszervezheti. 
 

8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése  

11. § (1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott mé-

réseket, értékeléseket a 2016/2017. tanévben a Hivatal szervezi meg 2017. május 24. napjára. A mérés napja 

tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező 

tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szüksé-

ges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2016. november 25-ig küldik meg, a 

Hivatal által meghatározott módon. 

(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérő-

eszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika 

tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség 

nyelvén bonyolítják le. 

(3) A Hivatal 2018. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az 

intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenn-

tartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatá-

sért felelős miniszternek, amely azt 2018. április 27-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza. 

 (4) A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a 

Hivatal 2017. május 31-ére szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai 

Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű 

nyelvtudást méri. 

A méréshez szükséges adatokat az érintett általános iskolák a Hivatal részére 2016. november 25-ig, az elvégzett 

iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2017. június 16-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott mó-

don. 
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A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és 

az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig. 

(5) A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik 

és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell foly-

tatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit 

vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2017. május 17-én végzik el a Hi-

vatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegé-

szítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érin-

tett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2016. november 25-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói 

és intézményi adatait 2017. június 16-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét 

az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelven-

ként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig. 

(6) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá 

az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2016. október 10-

ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szer-

zett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, 

és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fej-

lődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2016. október 28-ig a Hivatal által meghatározott módon je-

lentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak 

a kiválasztott tanulókkal 2016. december 2-ig kell elvégezniük. 

(7) A 2016/2017. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanu-

lók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőtt-

oktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2017. janu-

ár 9. és 2017. április 30. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási in-

tézmények 2017. június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

12. § (1) 2017. január 2. és 2017. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni az isko-

lákban a közösségi szolgálat teljesítését és dokumentálását. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2017. 

június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. 

 

2. A tanév helyi rendje: 

A/ az általános iskolában:  

Iskolánkban a tavaszi szünet: 2017. április 13-tól 2017. április 21-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 24. (hétfő) 

 

B/ a zeneiskolában: 

A szorgalmi idő első tanítási napja 2016. szeptember 2. (péntek), az utolsó tanítási nap 2017. június 15. 

(csütörtök). 

A szorgalmi idő első féléve 2017. január 27-ig tart. Az iskolák 2016. február 1-ig értesítik a tanulókat, 

illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekből. 

  

A tanítási szünetek ütemezése: (5 nap használható fel)  

 nevelési értekezlet: november 28. (hétfő) 

 félévi értekezlet: január 30. (hétfő) 

 igazgatói szünetek: április 19-21. (szerdától péntekig) 
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3. A tanév programja hónapokra lebontva: 

 

 

Hónapok - programok A megvalósításért felelős sze-

mély(ek) 

szeptember: 
- A tankönyvek, füzetcsomagok kiosztása az első tanítási napon 

 

 

- Szeptember 6. (kedd) 16.30 órakor összevont, majd osztályszülői 

értekezletek tartása 

- Szakkörök, délutáni foglalkozások indítása (szept. 5-től) 

 

- Szeptember 15-ig az osztály- és foglalkozási naplók kitöltése 

- Pótfelvételi, a zeneiskola beindítása 

 

- Az úszásoktatás elindítása 

 

- Papírgyűjtés (3. héten) 

- Szüreti rendezvény szeptember 24-én (szombaton) 

- Őszi erdei kirándulás a szeptember 30. (péntek) 

 

- Mérés-értékelés - átvett jó gyakorlat folytatása: Szókincsmérés az 

1. évfolyamon 

- Magyar Diáksport Nap (iskolai) – 2016 m lefutása: szept. 30. 

(péntek)  

- A zene világnapja: okt. 1. (szombat) helyett szept. 29. (csütörtök) 

- reggeli közös éneklés 

 

 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhelyettes, 

Kovács Lászlóné könyvtárostanár, osz-

tályfőnökök  

Katos Sándor igazgató, osztályfőnökök 

 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhelyettes 

érintett szaktanárok  

osztályfőnökök, érintett szaktanárok 

Katos Sándor igazgató, Marócsik De- 

zső munkaközösség-vezető  

Katos Sándor igazgató, Nagy Lászlóné 3. 

a-s osztálytanító, testnevelő tanárok 

Katosné A. Ildikó (DÖK) 

Katosné A. Ildikó (DÖK)  

Katosné A. Ildikó (DÖK)  

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhelyettes 

Agócsiné Cs. Éva osztálytanító 
 

 

Szpatár Istvánné szaktanár 

 

Pomázi Attila szaktanár 

október: 
- Az anyakönyvek kitöltése a zeneiskolás növendékekről, az általá-

nos iskolai tanulókról (okt. l-ig) 

- Megemlékezés az aradi vértanúkról, emlékfutás okt. 6. (csütör-

tök) 

 - Az első osztályos tanulók alapkészségeinek mérése (DIFER- 

mérés) okt. 10-ig 

- Duatlon verseny (iskolai): okt. 14. (péntek) 

- Tantárgyi tanmenetek bemutatása az igazgatónak október 15- 

ig 

- Osztályfőnöki tanmenetek bemutatása október 15-ig 

- Munkaközösségi foglalkozási tervek leadása október 15-ig 

- A statisztika összeállítása október 15-ig 

- Megemlékezés 1956-ról: okt. 23. (vasárnap) helyett 21. (péntek) 
 

 

Marócsik Dezső munkaközösségvezető, 

érintett osztályfőnökök 

Maglódiné H. I. szaktanár, Szpatár Ist-

vánné szaktanár 

Agócsiné Cs. Éva osztálytanító 

Katos Sándor igazgató  

minden nevelő 

 

minden osztályfőnök 

munkaközösség-vezetők  

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes  

Maglódiné H. I. szaktanár 
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november: 
- Az őszi szünet: nov. 2-től (szerdától) - nov. 4-ig (péntekig) 

- Kötélhajtó verseny (iskolai): nov. 10. (csütörtök) 

- A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése 

- Fogadóóra tartása 

 

- András naptól újévig - átvett jó gyakorlat folytatása az alsó tago-

zaton 
 

 

----- 

Szpatár Istvánné szaktanár 

osztályfőnökök, szaktanárok  

Maglódiné H. I. igh., ált. iskolai nevelők, 

zenetanárok 

Kaslerné M. Rita mkv. 

december: 
- Mikulás-nap: dec. 6. (kedd) – Mikulás-napi versengések 

 

- Adventi kirándulás Grazba: dec. 10. (szombat) 

- Karácsonyi készülődés 

 

- Karácsonyi ünnepély: dec. 21. (szerda) 

- A zeneiskolások karácsonyi koncertje: dec. 20. (kedd) 

 

-  A téli szünet kezdete: december 22. (csütörtök)  
 

 

Katosné A. Ildikó (DÖK) 

Szpatár Istvánné szaktanár 

Pölczmanné B. Katalin mkv.  

Agócsiné Császár Éva osztálytanító és 

Vida Istvánné szaktanár 

2., 4., és 6. évfolyam osztályfőnökei 

Maglódiné H. I. igh., Marócsik Dezső 

munkaközösség-vezető 

------ 

január: 
- A téli szünet vége: január 2. (hétfő) 

- Tantárgyi félévi felmérések 

- Osztályozó értekezletek 

- Félévi zeneiskolai vizsgák 

- A félévi értesítők kiosztása az ált. iskolában: jan. 27-ig 

                                                a zeneiskolában: febr. 1-ig 

- Terem atlétikai verseny (iskolai): jan. 26. (csütörtök) 

 

- Nevelőtestületi értekezlet: Az I. félév értékelése: jan. 30.  

(hétfő) 

 

 

------ 

érintett szaktanárok  

igazgató, igazgatóhelyettes 

Marócsik Dezső mkv. 

osztályfőnökök  

zenetanárok 

Szpatár Istvánné szaktanár 

Katos Sándor igazgató 

február: 
- SZMK választmányi értekezlet: febr. 1. (szerda) 

- Szülői értekezletek tartása febr. 2. (csütörtök) 

- Bemutató a leendő elsősöknek és szüleiknek  

- Német vers- és prózamondó verseny (kistérségi) 

- Farsangi bál: 18. (szombat) 

- "Nyitott iskola" a szülőknek 

- Magasugró verseny (iskolai): febr. 10. (péntek) 

- A továbbtanulási jelentkezési lapok elküldése: febr. 15-ig 

 

- Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól: 

febr. 25. (szombat) helyett 24. (péntek) 

- Tánciskola indítása a 7-8. évfolyamon 
 

 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhelyettes 

osztályfőnökök 

Agócsiné Cs. Éva osztálytanító 

Pölczmanné B. Katalin mkv.  

Katosné A. Ildikó (DÖK)  

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhelyettes  

Szpatár Istvánné szaktanár 

Ferencz Andrea és Szpatár Isrvánné osz-

tályfőnökök 

Maglódiné H. Ildikó szaktanár 

 

Katosné A. Ildikó (DÖK) és a 7-8.-os 

osztályfőnökök  
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március: 
- A Werkstatt (műhelymunka) mint tanulási forma - átvett jó gya-

korlat folytatása a 3-4. évfolyamon: feldolgozandó téma a húsvét 

- Egészségnevelési nap: márc. 4. (szombat) 

- A zeneiskolások nőnapi koncertje: márc. 8. (szerda) 

 

- Megemlékezés az 1848-as eseményekről - községi ünnepély is: 

márc. 14. (kedden a 6. órában) 

- A Kiss György-napi programok megbeszélése (forgatókönyv) 

- Nyílt nap az 1. osztályban 
 

 

Pölczmanné B. Katalin mkv.  

 

 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhelyettes 

Marócsik Dezső munkaközösség- 

vezető 

Katosné A. Ildikó és Lép Jánosné 7. 

osztályos osztályfőnökök 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhelyettes  

Kaslerné M. Rita mkv. 

------ 

április: 
- 11. (kedd): Versmondó verseny 1-8. évfolyamon a költészet nap-

ján (iskolai) 

- Tavaszi szünet: ápr. 13. és 18. között 

- A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése 

- Fogadóóra tartása 

 

-  A 8.-osok osztálykirándulása a fővárosba 

 

- A következő tanévben kötelezően, ill. szabadon választható fog-

lalkozások meghirdetése és felmérése 

- A holokauszt áldozatainak emléknapja: ápr. 16.  

- Kiss György-nap és sportnap (iskolai): ápr. 29. (szombat) helyett 

28. (péntek) 

- NETFIT: a tanulók fizikai állapotának felmérése (2016. január 9. 

és április 30. között kell elvégezni.) 

 

 

Gyebnárné É. Annamária és Jakabné M. 

Gabriella szaktanárok 

----- 

osztályfőnökök, szaktanárok 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes, ált. 

iskolai nevelők, zenetanárok 

Ferencz Andrea és Szpatár Istvánné 8.-

os osztályfőnökök  

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes 

 

Maglódiné H. I. szaktanár 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes 

 

Szpatár Istvánné, Ferencz Andrea és 

Katos Sándor szaktanárok  
 



 7 

május: 
- Anyák napi ünnepély: máj. 5. (péntek) 

- HATÁRTALANUL! Erdélyi tanulmányi kirándulás a 7. évfolyam-

nak: máj. 16. (kedd) és 20. (szombat) között 

 

- Idegen nyelvi mérés az iskolák 6. és 8. évfolyamán az angolt 

vagy németet első idegen nyelvként tanulók körében: máj. 17. 

(szerda) 

- Tanulmányi és osztálykirándulások (előzetesen be kell jelenteni az 

iskolavezetésnek, a kirándulás tervezett időpontját fel kell tüntetni az 

osztályfőnöki tanmenetben is)  

- Gyermeknap: máj. 26. (péntek), az előző tanévihez hasonlóan a 3. 

tanórától kezdődik – asztalitenisz verseny  

- Év végi tantárgyi felmérések az alsó tagozaton 

- Év végi vizsgák a zeneiskolában 

- Felvételi, ill. beiratkozás a zeneiskolába 

- Országos mérés az alapkészségek meglétét (olvasás-szöveg-

értés; matematikai eszköztudás) vizsgálva a 6. és a 8. évfolyamon 

valamennyi tanulóra kiterjedően május 24-én (szerda) 

- A felső tagozat tanulmányi kirándulása  
 

 

1., 3., és 5. évfolyam osztályfőnökei 

Katosné A. Ildikó és Lép Jánosné 7. 

osztályos osztályfőnökök, 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes  

Katos Sándor igazgató és Maglódiné 

Horváth Ildikó intézményi koordinátor 

 

érintett osztályfőnökök 

 

 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes 

Szpatár Istvánné szaktanár 

Kaslerné M. Rita mkv. 

Marócsik Dezső munkaközösség-vezető 

Katos Sándor igazgató és Maglódiné 

Horváth Ildikó intézményi koordinátor 

 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes, 

érintett osztályfőnökök 

 

június: 
- A Nemzeti összetartozás napján - Jún. 4. vasárnap helyett 2-án, 

pénteken tartjuk. - iskolai megemlékezés és témanap 

- Osztálykirándulások és a felsősök tanulmányi kirándulása (előze-

tesen be kell jelenteni az iskolavezetésnek, a kirándulás tervezett 

időpontját fel kell tüntetni az osztályfőnöki tanmenetben is)  

- Zöldnap: jún. 15. (csütörtök)  

- Tanévzáró koncert: jún. 14. (szerda) 

- A nyelvi felmérés tesztjeinek kódolása és az eredmények közzété-

tele az iskola honlapján jún. 16-ig (szerdáig) 

 

- Osztályozó értekezletek 

- Ballagás, tanévzáró ünnepély: jún. 17. (szombat) 

 

- Tanévzáró értekezlet 

 

 

Maglódiné H. I. szaktanár 

 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes,  

érintett osztályfőnökök 

 

 

Katosné A. Ildikó (DÖK)  

Marócsik Dezső mkv. 

Pölczmanné B. Katalin mkv., Bede Csa-

báné és Ferencz Andrea szaktanárok 

Katos Sándor igazgató  

Katosné A. Ildikó és Lép Jánosné 7. 

osztályos osztályfőnökök, Maglódiné H. 

I. igazgatóhelyettes 

Katos Sándor igazgató 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes  
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A munkaterv tanév közben kiegészül a munkaközösségi foglalkozásokkal és a tanulmányi versenyekkel. 

 

A munkaterv melléklete a Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sportkörének éves szak-

mai programja. 

 

 

 

 

 

 

Szászvár, 2016. augusztus 31.                                                              Katos Sándor 

                                                                                                                  igazgató 

                                                                                                                     s. k. 


