Az őszi szünet 2017. október 30-ától 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).
A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).
Havi munkaterv:
2017. augusztus:
Nap
Óra
22. k.
9:00
23.sz-31.cs. 9:00

Felelős
igazgató
ig. hely.
munkaközösség
vezető

9:00

Program
Alakuló értekezlet
munkatervek készítése, szabályzatok
módosításához tervezet készítése
munkaközösségi és egyéni javaslatok
Tanmenet- és munkatervkészítés
Javítóvizsgára való felkészítés és vizsga

14:00

munkaközösségi értekezletetek
nevelőtestületi értekezlet

munkaközösség
vezető
ig.

Javítóvizsgák

ig. hely.

14:00
23-29. sz-k.

29. k.

9:0016:00
30-31. sz-cs 9:0014:00
Szeptember:
1. p.
8:00

4. h.
11. h.

12. k
13. sz
15. p

ig. hely.

10:00

tanévnyitó ünnepély
Csömöri út 142.
Osztálynévsor leadása, naplók megnyitása

alsós ig. hely.
ig.
osztályfőnökök

17:00

1.A., 1.B. osztály szülői értekezlet

osztályfőnökök

17:00

5. A, 5. B, 6. A. osztály szülői értekezlet
MK – Munkatervek leadási határideje
(elektronikusan)
felsős szülői értekezlet 6-8. o.
alsós szülői értekezlet 2-4. o.

osztályfőnökök

17:00
17:00
17:00

15. p

23. szombat 1113,00
25. h.

alsós szülői értekezlet 2-4. o.
Naplók, törzslapok kitöltésének határideje,
statisztikák leadása.
Szent-Györgyi projekt-nap emlékezés SzentGyörgyi Albertre
alsós-felsős szülői futás
Játékos úszóverseny
tanmenetek leadásának határideje

igh. osztályfőnökök
igh.
osztályfőnökök
igh. osztályfőnökök
igh.
munkaközösségek
vezetők
mk. vezetők
FELSŐ!!!!
alsó-felső külön
ig.
igh.
igh.

papír hulladékgyűjtés

25-29. h-p
25-29. h-p

17:00

29. p
28.cs.
30. sz.

11,00

Iskolai SZMK – értekezlet
Csömöri út 20.
intézményi tanfelügyelet
Diák önkormányzati közgyűlés
Kertvárosi Vigasságok! úszás

DÖK-segítő
pedagógus
ig.
DÖK-segítő
pedagógus
ig.

Október:
1.vasárnap
2.h.
2. h
2. h

SZENT MIHÁLYI BÚCSÚ
öregek (nagyszülők) napja (osztály)
zenei világnap
állatok világnapja

igh.
rajz,tech. óra
iskolarádió !!!
osztály szint
of mkv.

6. p

Megemlékezés az aradi vértanúkról

tagozat szint
alsó: Horváth
Lászlóné
felső: mkv.

az „iskolahívogató” foglalkozások kezdete.
(minden hónap 2. keddi napjain)
Bolyai matematika csapatverseny

igh.

Reformáció 500. évforduló,
megemlékezés, plakátpályázat, előadó
Megemlékezés az 1956-os forradalomról és
szabadságharcról
1. tanítás nélküli nap
nevelőtestületi értekezlet
Őszi szünet

ig., törisek

uszoda névadó: Konrád Ferenc
Szentmihályi Uszoda

ig. műsor

10. k

17:00

13. p

14:3015:30

18. sz
20. p
27. péntek
28.sz. – 5.
v.
28. sz.

8:0014:00

11,00

November:
későbbi
meghatározás
9. cs
10. p
14:3015:30
14. k

igazgató
Tamás Gábor 6.A
ig.

Arany János megemlékezés ISKOLAI
„Márton napi libaságok”
Bolyai anyanyelvi csapatverseny

4. évfolyamos tanulók + SZÜLŐK
látogatása a felsőben (2-2-2 óra)
20. h
15:00
évfolyam-értekezlet felső tagozaton
17:30
továbbtanulási tájékoztató a 8. évfolyamos
szülőknek
fogadóóra a felsőben
20. hétfő
12:00
adventi műsorterv leadási határidő
21. k
15:00
évfolyam-értekezlet alsó tagozaton
21. k
17:00
fogadóóra az alsóban
24. p
1. negyedévi értesítők elküldése a
szülőknek

alsó igh.

ig.
igh.
osztályfőnökök
Patakiné Tóth Irén
igh.
igh.

OKÉV méréshez adatszolgáltatás
Katalin bál felsőben 1-8 évfolyam számára
programmal
pályaválasztás 7-8. évf.
6. tanítás nélküli munkanap

24. p
24. p
………
December:
6. sz

Mikulás nap (Baross óvoda meghívása)

13. sz
14. cs
15. p

10:00

18. h
19. k/ 20.sz 14:00
23.szo – 2k
2018. január:
3. sz
3-5. sz-p
10-12.sz-p
22. h
26. p
29. h

12:00
14:00

Február:
1. cs
1. cs
1-2. cs-p
3. szo
8. cs

8:0017:00

9. p

14:0016:00
14:3015:30
17:00
17:00
17:00

9. p
12. h
13-14.k-sz
12-15.h-cs
16. p
23. p
26. h
Március:

14:0016:00

rövidített órák, majd Luca napi programok
(Baross óvoda meghívása) alsóban
Adventi műsor főpróba
félévi osztályozó vizsgákra az értesítés és
tananyag kiküldésének határideje
kézműves foglalkozások és kiállítás
Adventi műsor
téli szünet

igh.
DÖK segítő ped.
ofők.
igh.
ofők
DÖK segítő ped.
ofők.
igh.
Patakiné Tóth Irén
igh.
Patakiné Tóth Irén

Téli szünet utáni első tanítási nap
Felkészítés az osztályozó vizsgákra
Osztályozó vizsgák
magyar kultúra napja

igh.
igh.
igh.
Faludi Ildikó

I. félév vége
felsős osztályozó értekezlet
alsós osztályozó értekezlet

osztályfőnökök
ofők., igh.

Mackónap az alsó tagozaton, délutáni
foglalkozások
óvodások látogatása az iskolában
félévi bizonyítványok kiosztása
beszámolók, statisztikák leadásának
határideje
félévi nevelési értekezlet:
az I. félév pedagógiai munkájának
értékelése
2. tanítás nélküli munkanap
felsős farsang

igh.
igh.
minden pedagógus
igh.
igh.
ig.

igh.

Bolyai természettudományi csapatverseny
felsős szülői értekezlet
alsós szülői értekezlet
iskolai SZMK értekezlet
Csömöri út 20.
alsós farsang

igh.
igh.
ig.

A kommunizmus áldozatainak emléknapja
4. évf. látogatása a felső tagozaton

Geszler Józsefné
igh.

igh.

10. szo
13. k
14. sz
16. p
19. h
26. h
28. sz
29. cs – 3 k
Április:
4. sz

8:00

17:00

9:00-

6. p
9-13 h-p
9. h
10. k

15:00
17:00
15:00
17:00

11. sz

16. h
19. cs
21. szo

15:00-

23-27 h-p
30 h
Május:
2-ig sz.
2-11. sz-p.
5. szo.
8. k.
16. sz.
23. sz.
25. p.
28-31. h-cs.
29. k.
Június:
4. h
6-8. sz-cs.
11. h

8:00
8:00

áthelyezett munkanap (03.16. pihenőnap)
Sportnap: gyerek+ SZÜLŐK
π-day
1848-49-es megemlékezés:
alsó tagozat műsora
pihenőnap
Diák önkormányzati közgyűlés
Színházi világnap
Gála
tavaszi szünet
Szakmai nap
3. tanítás nélküli nap
Egészségügyi világnap
digitális témahét
évfolyam értekezlet, felső
felsős fogadóóra
évfolyam értekezlet, alsó
alsós fogadóóra
Költészet napja, megemlékezés felsőben,
alsó, felső tagozati osztályszinten +
szavalóverseny
nevelőtestületi értekezlet
Holocaust-megemlékezés
áthelyezett munkanap (04.30. pihenőnap)
félévi ért. kerül kidolgozásra a program
fenntarthatósági témahét
pihenőnap
osztályozó vizsgákról az értesítés és a
tananyag kiküldése
Anyák napja (1-4, 5-6. évfolyamon
osztály keretek között)
Európa nap
SPORTNAP: gyermek+szülők
Nemzetközi Vöröskereszt napja.
elsősegély utolsó óra után 5-8.o.
OKÉV – célnyelvi mérés
OKÉV – Országos Kompetenciamérés
Gyereknap alsó-felső külön
osztályozó vizsgák előtti felkészülés
madarak és fák napja + környezetvédelmi
világnap
Trianon - A nemzeti összetartozás napja
Osztályozó vizsgák
DÖK-nap 4.sz. tanítás nélküli
munkanap

Mészárosné (alsó),
Forray A. (felső)
Varga Attila
DÖK segítő

1. tanítási órákban
tanítók
ig.
igh.
ig.
igh.
Patakiné Tóth Irén,
könyvtáros
Geszler Józsefné 8A
mkv.

OFŐ
ell.: igh.
ofők
igh.testnevelők

igh.
igh.
mkv.
igh.
Kerekesné Papp
Katalin
humán mk. vezető
igh.
ih.
DÖK segítő tanár

11-14. h-cs
12. k
15. p

8:0012:00
12:00
14:00

15. p
19-20. k-sz
20. sz

12 óráig

22. p

17:30

22. p

17:30

27. sz

9:00

28-29. cs-p

Erdei iskola- fakultatív, SZMK döntés,
fenntartói engedély beszerzése
OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK
5. sz. tanítás nélküli munkanap
utolsó tanítási nap

igh.
ig.
ig.
igh.
igh.

osztályozó értekezlet a felsőben
osztályozó értekezlet az alsóban
bizonyítványok aláírása
beszámolók, statisztikák leadásának
határideje (június 15-i dátummal kell
lezárni)
Ballagás Csömöri út 20.
az iskola feldíszítése: 5-7. évfolyam
Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás
Csömöri út 20.
tanévzáró értekezlet,
a tanév pedagógiai munkájának
értékelése
Tantestületi kirándulás

igh.
igazgató
minden ped.
igazgató
5-7. osztályfőnökök
igazgató
igazgató

Tanítás nélküli munkanapok:
Szakmai nap

ig.

nevelőtestületi ért. félévi munka
értékelése
Szakmai nap

ig.

4.

október 27. p.
8,00-14,00
február 8. cs.
8,00-16,00
április 4. sz.
9,00-15,00
június 11. h

DÖK-nap

5.

június 12. k

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK

6.

nov. ………

pályaválasztás 7-8. évf.

igh.
DÖK segítő tanár
ig.
igh.
igh.
ofők

1.
2.
3.

ig.

Diák közgyűlés :
szeptember 29.

őszi küldöttgyűlés

március 19.

tavaszi közgyűlés

