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A Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 

a 2020/2021-es tanév tartalmi és szervezési feladatai 

(általános iskola, zeneiskola)  

kivonat 
 

 

 

Szervezési feladatok: 

1. A tanév rendje: 

KIVONAT a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendeletből a 2020/2021. tanév rendjéről 

 

2. A tanév, a tanítási év 

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

megszervezni. 

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. 

szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd). A tanítási napok száma – ha e 

rendelet másképp nem rendelkezik – százhetvenkilenc 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 kap-

csolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az is-

kola igazgatójához benyújtott 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 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a tanu-

lókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket, az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban 

meghatározott esetben 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 ti-

zenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elem-

zését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet 

tájékoztatás céljából meg kell küldeni 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 meghatáro-

zott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az alapfo-

kú művészeti iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában 

és készségfejlesztő iskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanap-

ként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véle-

ményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munka-

nap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 
 

6. § (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első taní-

tási nap 2020. november 2. (hétfő). 

(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2021. január 4. (hétfő). 

(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2021. április 7. (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 meg-

tartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. 



Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola                      Munkaterv a 2020/21-es tanév-

re 

 2 

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)–(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól el-

térhetnek, 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 gondoskodhat.  

 

4. Az általános iskolai beiratkozás 

7. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 

15–16-án kell beíratni. 

 

5. A vizsgák rendje 

8. § (2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A 

vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg. 

 

7. A témahetek és a témanap 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 

projektoktatást lehetővé tevő témahetek időpontjai: 

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között, 

b) Digitális Témahét 2021. március 22–26. között, 

c) Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között, 

d) Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. szeptember 25. (Ma-

gyar Diáksport Napja). 

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

kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, vala-

mint egyéb foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti. 

 

8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 

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

méréseket, értékeléseket a 2020/2021. tanévben az iskolák 2021. május 26-án végzik el a Hivatal által az 

iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. 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, értékeléshez szükséges adatokat 

az iskolák a Hivatal részére 2020. november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

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

mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ame-

lyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatáro-

zott mérést az adott nemzetiség nyelvén bonyolítják le. 

(3) A Hivatal 2022. február 28-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az 

intézményi szintű elemzéseket a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói 

szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az or-

szágos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek. 

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

ban az iskola pedagógusai 2021. május 12-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőesz-

közök alkalmazásával 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 általános iskolák 2020. november 20-ig, az elvégzett iskolai 

vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2021. június 11-ig küldik meg a Hivatal részére, a Hivatal által 

meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javító-

kulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a hon-

lapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2021. június 11-ig. 
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(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 folytatni az írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizs-

gáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2021. május 19-én végzik el a 

Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése 

alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szük-

séges adatokat az érintett iskolák a Hivatal részére 2020. november 20-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok 

tanulói és intézményi adatait 2021. június 11-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mé-

rések eredményét az iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredménye-

ket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos 

módon teszi közzé 2021. június 11-ig. 

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

továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2020. 

október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév 

kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbi-

ekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozá-

sához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2020. október 22-ig 

a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben 

meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2020. december 4-ig kell 

elvégezniük. 

(7) Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfo-

lyamos tanulóik számára 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között kísérleti jelleggel meg-

szervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgála-

tát a Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének közvetítésével, az iskolák számára elér-

hetővé tett digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. 

(8) A 2020/2021. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a 

tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a 

felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 

2021. január 11. és 2021. április 23. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett isko-

lák 2021. május 28-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe. 

12. § (1) 2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a 

nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumen-

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

Hivatal 2021. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. 

 

2. A tanév helyi rendje: 

B/ a zeneiskolában: 

A szorgalmi idő első tanítási napja 2020. szeptember 4. (péntek), az utolsó tanítási nap 2021. június 

14. (hétfő). 

A szorgalmi idő első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a tanuló-

kat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

  

A tanítás nélküli munkanapok ütemezése: (5+1 nap használható fel)  

➢ félévi értekezlet: február 8. (hétfő) 

➢ pályaorientációs nap: a 7. évfolyamnak októberben – Mi a pálya? pályaválasztási rendezvény Pé-

csett: ennek pontos időpontja még nem ismert 

                                        a 8. évfolyamnak pályaválasztási nap októberben a Kodály Központban,  

                ennek pontos időpontja még nem ismert 

➢ március 29. (hétfő) - nevelési értekezlet 

➢ április 7. (szerda) – belső továbbképzés 

➢ június 11. (péntek) – belső továbbképzés  

➢ június 15. (kedd) – DÖK nap 
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3. A tanév programja hónapokra lebontva: 

(A versenyek dőlt betűvel vannak szedve.) 

 

Hónapok - programok A megvalósításért felelős sze-

mély(ek) 

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

- Szakkörök, délutáni foglalkozások indítása (szept. 7-től) 

- Szeptember 10-ig a nyilatkozatok és a KRÉTA adatok ponto-

sítása, a csoportok (etika, hit- és erkölcstan, 6. évfolyam és 7. a 

osztálybontott csoportjai, 7-8. évfolyam nívócsoportjai, napkö-

zi, szakkörök) névsorának leadása az igazgatóhelyettesnek 

- Pótfelvételi, a zeneiskola beindítása az 1. héten 

 

- Az úszásoktatás elindítása 

- Szeptember 15. (kedd) 16.30 órakor felsős, majd 17.00 órától 

alsós osztályszülői értekezletek tartása az online felületen 

- Papírgyűjtés (4. héten)  

- Magyar Diáksport Nap - futóverseny (iskolai szintű, egyéni) - 

2020 m lefutása: szept. 28. (péntek)  

- Mérés-értékelés - átvett jó gyakorlat folytatása: Szókincsmé-

rés az 1. évfolyamon 

- A 8. évfolyamosok pályaorientációs mérése az OH felületen 

- Német tanösvény kirándulás Mecseknádasdra: szept. 24. (csü-

törtök) 

 

osztályfőnökök  

osztályfőnökök, érintett szaktanárok 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök, érintett szaktanárok 

 

 

Katos Sándor igazgató, Pomázi Attila 

munkaközösség-vezető 

Szpatár Istvánné szaktanár 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök 

Katosné A. Ildikó (DÖK)  

Szpatár Istvánné szaktanár  

 

Agócsiné Cs. Éva és Hajdu-Braun 

Krisztina osztálytanítók 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhelyettes  

Radics Beáta mkv. 
 

október: 
- A zene világnapja: okt. 1.  (csütörtök) - közös éneklés a 3. 

szünetben 

- Megemlékezés az aradi vértanúkról: okt. 6-án (kedden), em-

lékfutás okt. 1 - okt. 5. (iskolai szintű, osztály és egyéni) 

- Aratási és hálaadó ünnep alkalmából terménykiállítás 

- Az első osztályos tanulók alapkészségeinek feltérképezése 

(DIFER- mérés) okt. 9-ig 

- Tantárgyi tanmenetek feltöltése a P-meghajtóra október 15- 

ig 

- Osztályfőnöki tanmenetek bemutatása az igazgatónak október 

15-ig 

- Munkaközösségi foglalkozási tervek leadása október 15-ig 

- A statisztika összeállítása október 15-ig 

- Pályaorientációs nap: a 7. évfolyamnak – Mi a pálya? pálya-

választási rendezvény Pécsett 

                              a 8. évfolyamnak pályaválasztási nap  

- Megemlékezés 1956-ról: okt. 22. (csütörtök) 6. óra 

- Könyvmolyképző felsősöknek- iskolai vetélkedő 

 

- Halloween: október 22. (csütörtök)  

- Őszi szünet: október 26-tól (hétfőtől) - 30-ig (péntekig) 
 

 

Pomázi Attila szaktanár 

 

Maglódiné H. Ildikó szaktanár  

Szpatár Istvánné szaktanár  

Radics Beáta mkv. 

Agócsiné Cs. Éva és Hajdu-Braun 

Krisztina osztálytanítók 

Katos Sándor igazgató  

minden nevelő 

minden osztályfőnök 

 

munkaközösség-vezetők  

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes  

7. és 8. osztályos osztályfőnökök 

 

 

Maglódiné H. Ildikó szaktanár 

Gyebnárné É. Annamária és Jakabné 

M. Gabriella szaktanárok 

Radics Beáta  mkv. 

--- 

november: 
- Márton-nap: nov. 11. (szerda) 

- A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése 

- Fogadóóra tartása 

 

Radics Beáta mkv. 

osztályfőnökök, szaktanárok  

Maglódiné H. I. igh., ált. iskolai neve-
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- Szakmatúra verseny - területi, Komló 

- Grimm meseverseny - megyei, Pécs 

- Német nyelvi verseny - Leőwey Klára Gimnázium, Pécs 

- Exatlon (iskolai szintű, osztály): nov. 27. (péntek) 

- András naptól újévig - átvett jó gyakorlat folytatása az alsó 

tagozaton 

- Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztályosoknak 

 
 

lők, zenetanárok 

Katos Sándor igazgató 

Radics Beáta mkv. 

Radics Beáta mkv. 

Csernyik Máté szaktanár 

Kaslerné M. Rita mkv. 

 

Sebestyénné Ferencz Kitti szaktanár 

 

december: 
- Mikulás-nap: dec. 4. (péntek) – Mikulás-napi versengések 

 

- Karácsonyi készülődés: december 12. (szombat, de munka-

nap)  

- Karácsonyi ünnepély: dec. 18. (péntek) 

- A zeneiskolások karácsonyi koncertje: dec. 17. (csütörtök) 

-  Német színházi előadás megtekintése 

- A téli szünet kezdete: december 21. (hétfő)  
 

 

Katosné A. Ildikó (DÖK) 

Szpatár Istvánné szaktanár 

Munkaközösség-vezetők 

 

2., 4., és 6. évfolyam osztályfőnökei 

Pomázi Attila mkv. 

Radics Beáta mkv. 

------ 

január: 
- A téli szünet vége: január 4. (hétfő) 

- A tánciskola indítása a 7-8. évfolyamon 

- Tantárgyi félévi felmérések 

- Osztályozó értekezletek 

- Félévi zeneiskolai vizsgák 

- I. félév vége: jan. 22. (péntek) 

- A Bóbita Bábszínház német nyelvű előadásának megtekintése 

- Német olvasási verseny  

- A félévi értesítők kiosztása az ált. iskolában: jan. 29-ig 

                                               a zeneiskolában: jan. 29-ig 

 

 

------ 

Katosné A. Ildikó (DÖK) 

érintett szaktanárok  

igazgató, igazgatóhelyettes 

Pomázi Attila mkv. 

osztályfőnökök  

Radics Beáta mkv. 

Radics Beáta mkv. 

osztályfőnökök 

zenetanárok 

február: 
- Nevelőtestületi értekezlet: Az I. félév értékelése: február 8. 

(hétfő)  

- SZMK választmányi értekezlet: febr. 9. (kedd) 

- Szülői értekezletek tartása febr. 10. (szerda) 

- Farsangi bál: 20. (szombat) 

- "Nyitott iskola" a szülőknek           

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

 

- Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai-

ról: febr. 25. (csütörtök) 

- Magasugró verseny (iskolai): febr. 26. (péntek) 

- DSD nyelvvizsga bemutató 

- Grimm szótárverseny a 4-6. évfolyamokon 

- Múzeumpedagógiai óra németül 
 

 

Katos Sándor igazgató 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhelyettes 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhelyettes 

osztályfőnökök 

Katosné A. Ildikó (DÖK)  

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhelyettes  

Ferencz Andrea és Szpatár Istvánné 

osztályfőnökök 

Maglódiné H. Ildikó szaktanár 

 

Szpatár Istvánné szaktanár 

Radics Beáta mkv. 

Radics Beáta mkv. 

Radics Beáta mkv. 

 

március: 
- Pénzügyi és vállalkozói témahét: márc. 1-5. 

- Egészségnevelési nap: márc. 6. (szombat)  

- A zeneiskolások nőnapi koncertje: márc. 9. (kedd) 

- Mezei futás - körzeti, Komló 

 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhelyettes 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhelyettes 

Pomázi Attila mkv. 

Szpatár Istvánné szaktanár 
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- Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny - területi, Pécs 

- Megemlékezés az 1848-as eseményekről: márc. 12. (pénteken 

a 6. órában) 

- Versmondó verseny alsósoknak (iskolai) 

- Ninja Warior: márc. 26. - péntek (iskolai szintű, egyéni)  

- Nevelési értekezlet 

- Bemutató a leendő elsősöknek és szüleiknek  

- A Werkstatt (műhelymunka) mint tanulási forma - átvett jó 

gyakorlat folytatása az alsó tagozaton – német tanösvény felke-

resése 

- DSD német nyelvvizsga 

- Frank Ildikó színésznő német nyelvű előadása  

- A Kiss György-napi programok megbeszélése (forgatókönyv) 
 

Sebestyénné Ferencz Kitti szaktanár 

Sebestyénné Ferencz Kitti 7. osztályos 

osztályfőnök 

Kaslerné M. Rita mkv. 

Csernyik Máté szaktanár 

Katos Sándor igazgató 

Kaslerné M. Rita mkv. 

Radics Beáta mkv. 

 

 

Radics Beáta mkv. 

Radics Beáta mkv. 

Maglódiné H. Ildikó igazgatóhelyettes  

 

április: 

- Tavaszi szünet: ápr. 1-6-ig  

- Belső továbbképzés: ápr. 7. (szerda)  

- Atlétika leány és fiú - körzeti, Komló 

- Tavaszi erdei kirándulás állomásokkal 

- A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése 

- Fogadóóra tartása 

 

- A következő tanévben kötelezően, ill. szabadon választható 

foglalkozások meghirdetése és felmérése 

- Katasztrófavédelmi verseny - területi, Komló 

- HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás - a tavasszal el-

maradt pótlása a 8. évfolyamosokkal: ápr. 20-25. (kedd-

vasárnap) 

 

- A holokauszt áldozatainak emléknapja: ápr. 16. (péntek) 

- A Föld napja – projektnap ápr. 22. (csütörtök) 1-8. évf. 

- Kiss György-nap: ápr. 29. (csütörtök) – SZÁSZI olimpia 

(iskolai szintű, egyéni) 

- NETFIT: a tanulók fizikai állapotának felmérése felső tagoza-

ton (jan. 11. és ápr. 23. között kell elvégezni.) 

- Elsősegélynyújtó verseny - területi, Komló 

- Cigány mesemondó verseny - megyei, Pécs 

- „Zaubermusik” német nyelvű zenés előadás 

- Német tanösvény felkeresése a felsősökkel 

 

 

--- 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes 

Szpatár Istvánné szaktanár 

Katosné A. Ildikó (DÖK) 

osztályfőnökök, szaktanárok 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes, ált. 

iskolai nevelők, zenetanárok 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes 

 

Katos Sándor szaktanár 

Ferencz Andrea és Szpatár Istvánné 8. 

osztályos osztályfőnökök, Maglódiné 

H. I. igazgatóhelyettes  

Maglódiné H. Ildikó szaktanár 

Gyebnárné É. Annamária mkv. 

Szpatár Istvánné szaktanár  

 

Szpatár Istvánné, Ferencz Andrea és 

Csernyik Máté szaktanárok  

Katosné A. Ildikó szaktanár 

Jakabné M. Gabriella szaktanár 

Radics Beáta mkv. 

Radics Beáta mkv. 

 

május: 
- Májusfa állítása majd kitáncolása a hónap végén 

- Duatlon verseny (kistérségi szintű, egyéni) 

- Kisiskolák labdarúgása - körzeti, Vásárosdombó 

- HATÁRTALANUL! Erdélyi tanulmányi kirándulás a 7. évfo-

lyamnak: máj. 11. (kedd) és 16. (vasárnap) között 

 

- Maratoni Mindentudó - területi, Vásárosdombó 

- Alsósok tanulmányi versenye - területi, Mágocs 

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

vagy németet első idegen nyelvként tanulók körében: máj. 20. 

(szerda) 

- Tanulmányi és osztálykirándulások (előzetesen be kell jelen-

 

Radics Beáta mkv. 

Szpatár Istvánné szaktanár 

Csernyik Máté szaktanár 

Sebestyénné Ferencz Kitti 7. osztályos 

osztályfőnökök, Maglódiné H. I. igaz-

gatóhelyettes  

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes 

Kaslerné M. Rita mkv. 

Maglódiné Horváth Ildikó intézményi 

koordinátor 

 

érintett osztályfőnökök 
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teni az iskolavezetésnek, a kirándulás tervezett időpontját fel 

kell tüntetni az osztályfőnöki tanmenetben is)  

- Gyermeknap: máj. 28. (péntek)  

- 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. évfolya-

mon valamennyi tanulóra kiterjedően május 26-án (szerda) 

- A felső tagozat tanulmányi kirándulása – alapítványi támoga-

tásból 

- Katasztrófavédelmi verseny - megyei, Pécs 

- Elsősegélynyújtó verseny - megyei, Pécs 

 
 

 

 

Katosné A. Ildikó (DÖK)  

Kaslerné M. Rita mkv. 

Pomázi Attila mkv. 

Pomázi Attila mkv. 

Maglódiné Horváth Ildikó intézményi 

koordinátor 

 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes, 

érintett osztályfőnökök 

Katos Sándor szaktanár 

Katosné A. Ildikó szaktanár 

 

június: 
- A Nemzeti összetartozás napja: jún. 4. (péntek) - iskolai meg-

emlékezés és témanap 

- Belső továbbképzés: jún. 10. (péntek)   

- Osztálykirándulások és a felsősök tanulmányi kirándulása 

(előzetesen be kell jelenteni az iskolavezetésnek, a kirándulás 

tervezett időpontját fel kell tüntetni az osztályfőnöki tanmenet-

ben is)  

- Futballbajnokság Bikalon 

- Tanévzáró koncert: jún. 11. (csütörtök) 

- DÖK-nap - zöldnap: jún. 15. (kedd)  

- A nyelvi felmérés tesztjeinek kódolása és az eredmények 

közzététele az iskola honlapján jún. 10-ig (szerdáig) 

- Osztályozó értekezletek 

- Ballagás, tanévzáró ünnepély: jún. 19. (szombat) 

 

 

- Tanévzáró értekezlet 

 
 

 

Maglódiné H. I. szaktanár 

 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes,  

érintett osztályfőnökök 

 

 

Csernyik Máté szaktanár 

Pomázi Attila mkv. 

Katosné A. Ildikó (DÖK)  

Ferencz Andrea, Bede Csabáné szak-

tanárok 

Katos Sándor igazgató  

Sebestyénné Ferencz Kitti 7. osztályos 

osztályfőnök, Maglódiné H. I. igazga-

tóhelyettes 

Katos Sándor igazgató 

Maglódiné H. I. igazgatóhelyettes  

 
 

 

 

 

 

A versenyek dőlt betűvel vannak szedve. 

 

A munkaterv tanév közben kiegészül a munkaközösségi foglalkozásokkal és a még nem ismert tanulmá-

nyi versenyekkel.  

 

A dokumentum hónapokra lebontott rendezvénytervét folyamatosan felülvizsgáljuk és módosítjuk az ér-

vényben lévő járványügyi protokollnak megfelelően. 

 


