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1.  Tárgyi feltételek alakulása 

 

 Debrecen, Angyalföld tér 4. 

 

Intézményünk a 2017/2018-as tanévben két első osztályt indít, aminek tárgyi feltételei 

biztosítottak.  

2017 nyarán az intézményben a következő karbantartási és felújítási munkák történtek: 

- a 28-as helyiség átalakítása csoportszobává,  

- a tanári szobák kifestése  

- a 116. és 132., első osztályos termek kifestése 

- az ebédlő plafonjának kijavítása, olajlábazat lefestése 

- a díszudvar teraszának újracsempézése, vízlevezetés megoldása 

 

A 2017/2018-as tanév beindításához intézményünkben a szükséges alapvető tárgyi 

feltételek rendelkezésre állnak.  

 

2.  Személyi feltételek 

2017. szeptember 1-jétől 47 pedagógus álláshelyen 48 fő pedagógus, továbbá 6 fő pedagógiai 

munkát segítő munkatárs dolgozik intézményünkben, valamint fejlesztő pedagógusok, 

iskolapszichológus, logopédus, gyógypedagógus és gyógytestnevelő kollégák segítik 

munkánkat. Egyéb munkakörben 9 dolgozót foglalkoztatunk (1 fő házgondnok, 2 portás, 1 

hivatalsegéd és 5 takarító)  

 

A nevelőtestület összetételében szeptember 1-jétől a következő változások történtek: 

A 2015-ben nyugdíjba vonult Kungler Sándorné biológia-technika szakos pedagógus helyére – 

amelyen eddig határozott idejű szerződéssel alkalmaztuk Hegedűs Rolandot és Balogh Ákost - 

áthelyezéssel került Tóth Katalin, a Lilla Téri Általános Iskola Nagysándor József Általános 

Iskolai Tagintézményének megszűnése után. A művészeti iskolai zongora órák ellátására még 

szükségünk van egy zongoratanárra, aminek megoldásához a Debreceni Tankerületi 

Központtól várunk segítséget. A szülési szabadságon lévő Szarkáné Kun Szilvia tanítónő 

helyén jelenleg Szabóné Szarka Zsuzsanna gyakornokot alkalmazzuk határozott időre szóló 

kinevezéssel. Papp Anikó matematika-informatika szakos kolléganőnk, aki a GYES után 2017. 

augusztus 28-ig szabadságát töltötte, augusztus 29-étől tért vissza dolgozni. 
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3.  Kiemelt fejlesztési területek, szakmai feladatok 

Az egész napos nevelést és oktatást iskolaotthonos formában valósítjuk meg mind a kilenc alsó 

tagozatos osztályunkban. Tantárgycsoportos oktatás keretében oktatjuk a tananyagot. A tanítók 

a végzettségüknek és irányultságuknak megfelelően tervezik az osztályuk tanrendjét, így még 

kevésbé választható szét a társadalomtudományos és természettudományos orientáltság. 

Célunk, hogy a gyerekeket, személyiségük sokoldalú fejlesztésével, egészséges életmódra 

nevelésével, korszerű ismeretek és az öko-szemlélet közvetítésével, versenyképes tudást 

nyújtva felkészítsük a további tanulmányokra. 

Kompetenciaalapú oktatás megvalósítása olyan célunk, amely alapvetően meghatározza 

mindennapi pedagógiai tevékenységünket és gyakorlatunkat. A kulcskompetenciákat minden 

tanulónak a kötelező oktatás és képzés ideje alatt kell elsajátítania. Ezeknek a 

kulcskompetenciáknak a megléte elengedhetetlen feltétele az élethosszig tanulásnak. Olyan 

módszerek és technikák megismerése és alkalmazása a célunk, amellyel minél teljesebben  

megvalósíthatjuk a kompetenciák fejlesztését az alapozó szakaszban is. 

A kompetenciák a tudásanyag alkalmazásában kapnak fő szerepet, „tartalomfüggetlen” 

kompetencia nem létezik. A tanulók értékrendjében fontos szerepet kapnak, amik szorosan 

összefüggenek a kötelességtudattal, az elvégzett munka és a tudás megbecsülésével. 

Igyekszünk folyamatosan gazdagítani azt tudásunkat is, ami a kompetenciaalapú oktatás 

hatékonyságát és eredményességét segítik. Tapasztalatcseréken, továbbképzéseken, 

konferenciákon veszünk részt és belső továbbképzéseket szervezünk, hogy minél 

hatékonyabban dolgozhassunk. A továbbképzéseken hallott információkat, használható 

módszertani ötleteket munkaközösségi foglalkozásainkon megosztjuk egymással. Folytatjuk a 

PiP program programban való részvételünket, ahol hatalmas ötletbörze, feladatlapok, interaktív 

anyagok segítik a napi munkánkat. 

Képességfejlesztő iskolaként a tanulók egyéni különbségeit figyelembe véve a felzárkóztatást 

és a tehetséggondozást egyaránt fontosnak tartjuk, építve hagyományainkra és erősségeinkre. 

Hiszünk a művészet nevelő erejében, amelynek segítségével kialakíthatjuk és fejleszthetjük 

tanulóinkban az örök emberi erkölcsi értékeket: az ember és a természet szeretetét, a humánus 

gondolkodást, az empátiát, a toleranciát és mindazokat az alapvető képességeket és 

készségeket, amelyek lehetővé teszik számukra a mindig változó körülményekhez való 

alkalmazkodást, és személyiségük kiteljesedését. 

Célunk az alapozó tudás és a képességek fejlesztése mellett a közös magyar kultúrkincs 

megismertetése és a világ kihívásinak való megfelelés kialakítása tanulóinkban. Ennek fontos 



 5 

eleme, a művészetek és a sport iránti nyitottság, valamint a tudatos életmód igényeinek 

megalapozása. 

Továbbra is kiemelt célunk a tanuláshoz való viszony, motiváltság erősítése, az iskolai élet 

minden területén a fegyelem erősítése, a házirendben foglaltak következetes betartatásával - az 

indokolatlan hiányzások visszaszorítása, a szükséges intézkedések megtétele. 

 Környezettudatos nevelés, környezetvédelem - a szabadidő hasznos, egészséges eltöltésének 

szorgalmazásával - a délutáni tevékenységekben kapjon hangsúlyos szerepet az önálló 

életvitelre nevelés, valamint a szabadidő kulturált eltöltésének megszervezésével, a kulturált 

szórakozás szabályainak gyakoroltatásával, a színház, mozi, múzeumlátogatások alkalmával, 

az  iskolai rendezvényeken való aktív szerepvállalással, részvétellel. 

 Illemtudó viselkedés, ízlés formálása, az egymásért és a közösségért érzett felelősség alakítása 

folyamatos feladatunk-pozitív példák bemutatásával, alkalmazásával. (Tisztasági őrjárat, 

„Legkulturáltabban étkező osztály” stb.) 

A 2017/18-as tanévben folytatjuk a hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt 

pályázatán való részvétellel az Út a középiskolába EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001 való 

részvételünket, öt tanulónk jelentkezésével: 7.a 1 fő, 8. a 1 fő, 8. b 3 fő. Mentoruk: Kissné 

Karacs Róza. 

Célunk az iskola vonzerejének, megtartó erejének további növelése, a pozitív eredmények 

bemutatásával, hangsúlyozásával. Ennek érdekében továbbra is megvalósítjuk a hagyományos 

PR-munkánkhoz kötődő programjainkat is.  ( pl. nyílt napok, Beszéljünk az iskoláról! stb)  

Az intézményi önértékelés, a különböző tanügyi ellenőrzések, a pedagógusminősítés feladatai 

minden munkaközösségi tagunkat érintik. Ezekben igyekszünk maximális tudásunkkal részt 

venni. 

Felső tagozaton kiemelt feladatunk a szövegértési és a matematikai kompetenciák hangsúlyos 

fejlesztése az országos kompetenciamérés eredményeiből kiindulva. Továbbra is célként 

fogalmazzuk meg az internet túlzott használatával szemben az olvasóvá nevelést, az olvasás 

megszerettetését. A 2016/17-es tanév végén a megszűnt Nagysándor József Általános Iskola 

(tagintézmény) 8. évfolyamos tanulóit a Tankerület döntése nyomán intézményünk fogadta be, 

az ő felzárkóztatásuk, fejlesztésük folyamatos feladatunk lesz.  A helyi tantervhez  legjobban 

illeszkedő tankönyvcsaládok alkalmazása (a lehetőségeken belül) és új tanmenetek készítése a 

hatékony kompetenciafejlesztéshez továbbra is kulcsfontosságú. Az IKT eszközök 

használatával folyamatosan bővülő eszköztárat használhatunk. Továbbra is hangsúlyt fektetünk 

a városi tehetséggondozó program moduljaira, mint a tehetségfejlesztés egyik területére. Öko-
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iskolaként folytatjuk a környezettudatos szemlélet és az egészséges életmód igényének 

kialakítását tanulóinkban. Az idei tanévben bevezetjük osztálytermenként is a szelektív 

hulladékgyűjtést, valamint folytatjuk a veszélyes hulladék/elemgyűjtést, az italos kartonok és a 

műanyag kupakok gyűjtését Lehetőségeink szerint igényeljük a TÁG labor használatát. 

A művészeti nevelést (zeneművészet, dráma és színjáték) továbbra is kiemelt fejlesztési 

területként kezeljük, hiszen kiemelkedő és egyedi lehetőséget nyújt tanulóink 

személyiségfejlesztésében.  Célunk a tanulócsoportok és a létszám megtartása. Ebben a 

tanévben több, mint 220 fő megtartását irányoztuk elő. 

Tanulóink fejlesztése mellett elvárjuk, hogy pedagógusaink is folyamatosan képezzék magukat, 

ehhez ad jó lehetőséget az itthoni szakmai továbbképzések mellett az Erasmus+ K1 projekt, 

amelynek keretében pedagógusaink külföldi nyelvi kurzusokon és szakmai továbbképzéseken 

vesznek részt. Az idén szeptembertől induló Erasmus+ K2-ben pedig a tanulókkal együtt az 

európai integrálódás elősegítése kerülhet előtérbe. 

Hiszünk a cselekvő iskola erejében, az integrált oktatás eredményességében, abban, hogy csak 

komplex módon, az egész személyiséget fejlesztve lehetünk eredményesek. 

 

Fejlesztési feladatok a kompetenciamérés tükrében 

A Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI-ban különös hangsúlyt fektetünk a 

kompetenciák fejlesztésére.  Pedagógiai Programunkban megfogalmaztuk a rendszeres 

kompetenciafejlesztés feladatait, amelyet az intézkedési terv alapján kell végezni.  

 

 

A 2016. évi kompetenciamérés eredményeiből következő feladatok az idei tanévben 

  

6. évfolyam matematika 

 Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

 2016 2015 2014 

intézményünkben 1510 (1478;1537) 1560 (1527;1589) 1543 (1500;1577) 

országosan 1486 (1485;1487) 1497 (1496;1498) 1491 (1490;1492) 

megyeszékhelyi ált. isk. 1521 (1518;1524) 1530 (1528;1533) 1518 (1516;1520) 

 

Iskolánkban mindhárom évben országos átlag feletti eredményt értek el tanulóink.  

2016-ban nem értük el a megyeszékhelyi átlagot, némileg alatta maradtunk. Ennek oka lehet az 

adott évfolyamon a BTM-es tanulók magasabb száma, bár kiemelt figyelmet fordítottunk a 

matematikai kompetenciáik fejlesztésére is.  
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6. évfolyam szövegértés 

 Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

 2016 2015 2014 

intézményünkben 1467 (1424;1515) 1490 (1459;1537) 1536 (1491;1579) 

országosan 1494 (1493;1496) 1488 (1487;1489) 1481 (1480,1482) 

megyeszékhelyi ált. isk. 1536 (1533;1539) 1528 (1525;1531) 1522 (1520;1525) 

 

A 6. évfolyam szövegértése azonban a két utóbbi  évben nem haladta meg a megyeszékhelyi 

átlagot, 2016-ban pedig az országos átlagot sem, amely a BTM-es, ill. a felzárkóztatásra szoruló 

tanulók magasabb arányával magyarázható, különösen a „b” osztályban. A szövegértés 

fejlesztésére ebben a tanévben nagyobb figyelmet kell fordítani a fejlesztő foglalkozásokon is. 

 

8. évfolyam matematika 

 Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

 2016 2015 2014 

intézményünkben 1608 (1565;1654) 1627 (1580;1666) 1660 (1621-1694) 

országosan 1597 (1596;1598) 1618 (1617;1619) 1617 (1616-1618) 

megyeszékhelyi ált. isk.  1624 (1620;1627)  1642 (1639;1645) 1636 (1633-1638) 

 

Az elmúlt két tanévben a megyeszékhelyi átlagot nem sikerült elérnünk matematikából. Bár az 

országos átlagnak felette vagyunk, ez mégsem tölthet el minket elégedettséggel a korábbi 

eredmények tükrében. Az érintett osztályok összetételének és BTM-es tanulóinak arányát 

tekintve azonban úgy gondoljuk, hogy az adott tanévben az országos átlag meghaladásához is 

alapos és következetes fejlesztő munkára volt szükség. A rendszeres fejlesztő foglalkozások és 

korrepetálások, a kompetencia alapú feladatsorok gyakorlása továbbra is kiemelt feladat. 

  

8. évfolyam szövegértés 

 Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

 2016 2015 2014 

intézményünkben 1533 (1485;1571) 1585 (1542;1630) 1573 (1530-1600) 

országosan 1568 (1567;1569) 1567 (1565;1568) 1557 (1556-1558) 

megyeszékhelyi ált. isk.  1602 (1599;1605)  1598 (1595;1601 1587 (1584-1590) 

 

2014-ben és 2015-ben az országos átlagot meghaladtuk, a megyeszékhelyi általános iskolák 

átlagának kevéssel alatta maradtunk. Ezzel az eredménnyel – a 8. osztályok összetételét, 

hátterét figyelembe véve nem vagyunk elégedetlenek, bár a célunk továbbra is a 

megyeszékhelyi átlagok meghaladása. 2016-ban mindkét átlagnak alatta maradtunk. 

Változatlanul folyamatos gyakorlással, fejlesztéssel, próbakompetencia méréssel készítjük fel 

ebben a tanévben is tanulóinkat a minél jobb eredmény elérésére. Nevelési értekezleten 

részletesen megvizsgáltuk a szórást, a leszakadók és a kiugró tehetségek számarányait, az adott 

évfolyam egyes gyerekeinek elért eredményeit is. Kiemelt törekvésünk a leszakadók számának 

csökkentése, ezért a fejlesztésre nagy hangsúlyt fektetünk. 
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4. Iskolánk szervezeti felépítése 

Munkaközösségek: 

 

- Alsó tagozat: 

 - társadalomtudományi mk. Dremák Edit 

 - természettudományi mk. Székely Béláné 

 

- Felső tagozat: 

    - humán és nyelvi mk.  Molnár József 

 - művészeti mk.                                         Dr. Ludmánné Huri Katalin 

 - természettudományi mk. Nagy Erzsébet 

 - osztályfőnöki mk. Molnárné Nagykaposi Andrea 

Egyéb megbízatások: 

Közalkalmazotti Tanács elnöke: Székely Béláné 

                                       tagok: Nagy Erzsébet 

  Katona Ágnes 

  

Intézményi Tanács: Mészárosné Erdélyi Tünde 

  Manó Sándorné 

                                                                                Varga András 

DÖK vezető: Bencsik Andrásné Juhász Katalin 

Könyvtáros:  Seressné Barta Ibolya 

Közlekedésbiztonsági felelős: Kissné Karacs Róza 

Tankönyvfelelős:                               Hadháziné Fekete Anna 

 

A pedagógiai munkát segítik: 

     iskolatitkár                                                          Bernát Miklósné 

     művészeti iskolatitkár                                         Pozdora Zsuzsa 

 jelmez-és viselettáros/pedagógiai assz.               Kissné Kiss Andrea 

     rendszergazda/pedagógiai asszisztens                Nagy Levente András 

     pedagógiai asszisztens                                        Frendl Szilvia 

     pedagógiai asszisztens                                        Molnár Erika 

 

Mérés - értékelés témakörében (kompetenciamérések) Kissné Gyönyörű Ibolya a koordinátor 

az iskolában. 

A szegedi mérések koordinátora: Radnainé Filep Ildikó (Difer, 4. o. komplex) 
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5. A tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok 

 

A 2017/2018-as tanévben osztályaink száma az alábbi: 

Általános iskola: 18 osztály 

Alsós egész napos oktatásban részesül: 9 osztály (256 fő) 

Felső tagozat:  9 osztály (259 fő) 

Művészeti iskola: 18 csoport (221 fő) 

 

 

 

Alsó tagozat 2017/18. tanév 
 

 

Osztály Tanterem Létszám Tanítók 
Szervezeti 

forma 

Módszer 

specialitás 

1.a 116 30 
Csikai Ágota 

Bányainé Orbán Enikő 

 

iskolaotthon 
matematika 

orientáltság 

1.b 132 30 
Czibere Andrea 

Romják Ágnes 

 

iskolaotthon nyelvi orientáltság 

2.a 131 27 
Katona Ágnes 

Antal Dóra 
iskolaotthon nyelvi orientáltság 

2.b 113 32 
Tar Lászlóné Jakab Vanda 

Tar Károlyné Fodor Mária 
iskolaotthon 

matematika 

orientáltság 

3.a 111 27 

Siposné Nagy Piroska 

Környeiné Hermann Ágnes 

 

iskolaotthon nyelvi orientáltság 

3.b 102 28 

Mészárosné Erdélyi Tünde 

Radácsiné Kovács 

Gabriella 

iskolaotthon 
matematika 

orientáltság 

4.a 101 30 
Dremák Edit 

Székely Béláné 
iskolaotthon 

matematika 

orientáltság 

4.b 115 29 

Duró Csabáné 

Bohán Gizella 

 

iskolaotthon nyelvi orientáltság 

4.c 109 24 
Szuszikné Medgyesi Zita 

Szarka Zsuzsanna 
iskolaotthon nyelvi orientáltság 

      Összes tanulói létszám az alsó évfolyamokon: 257 fő 
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Felső tagozat 2017/18. tanév 

 

 

Osztály Tanterem Létszám Osztályfőnök Megjegyzés 

5.a 24 30 Molnárné Nagykaposi Andrea 
matematika 

orientáltság 

5.b 15 27 Varga Tibor nyelvi orientáltság 

5.c 136 29 Sebőkné Filep Anikó 
testnevelés 

orientáltság 

6.a 
9 

 

30 

 
Vad Gyula floorball/jégkorong 

6.b 122 30 Nagy Erzsébet floorball/jégkorong 

7.a Műv.+53 31 Vagyas Zsuzsa német/angol 

7.b 137 27 Molnár József német/angol 

8.a 29 28 Bencsik Andrásné német/angol 

8.b 119 27 Dr.Ludmánné Huri Katalin német/angol 

 

Összes tanulói létszám a felső évfolyamokon: 259 fő Mind összesen: 516 fő 

 

 

SNI-s tanulóink száma:               5 fő 

BTM-es tanulóink száma:       110 fő 

Városi tehetséggondozó programba beválogatott:  26 fő 

 

 

Szociális háttérre vonatkozó adatok 

 

Az augusztus 31-én rendelkezésre álló adatok alapján: 

 

Hátrányos helyzetű tanuló:   23 fő 

 - alsó tagozaton:     9 fő 

 - felső tagozaton:   14 fő 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló:     10 fő 

 - alsó tagozaton:     6 fő 

 - felső tagozaton:     4 fő 

Veszélyeztetett tanuló:                                48 fő   
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(Az adatok a hivatalosan hátrányos helyzetűnek nyilvánított tanulók számát mutatják, a valós 

számok ennél magasabbak lehetnek, mivel a szülők sok esetben nem kérik ki az önkormányzat 

szociális osztályán a hátrányos helyzet igazolását.) 

 

6. A művészeti iskola 2017-2018-as adatai 

(végleges/pontos adatok a térítési díjak befizetése után állnak majd rendelkezésre) 

 

Művészeti iskolában tanító tanárok névsora:   

 

Dr. Ludmánné Huri Katalin mkv. 

Megyesiné Agárdi Zsuzsanna 

Vagyas Zsuzsanna 

Gábor Tamás 

Mazajeva Enikő 

Pitlovana Krisztina 

Szűcs Magdaléna 

Tóthné Stumpf Noémi 



Művészeti iskolai csoportjaink 2017/18 

 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG-KLASSZIKUS ZENE-ZENEISMERET TANSZAK 

 

Csoport Óraszám Osztály 

Tervezett 

létszám/fő Csoportvezető 

 

Előképző I/A 5 1.a  10 Tóthné Stumpf Noémi 

 

Előképző I/B 5 1. a b 10 Tóthné Stumpf Noémi  

 

Előképző II/A 5 2.a 13 Szűcs Magdaléna 

 

Előképző II/B 5 2.b 12 Tóthné Stumpf Noémi 

 

Alapfok I 4+2 3.a b 14 Szűcs Magdaléna 

 

Alapfok II/A 4+2 4.a 10 Tóthné Stumpf Noémi 

 

Alapfok II/B 4+2 4. b c 12 Tóthné Stumpf Noémi 

 

Alapfok III/A 4+2 5.a 11 Szűcs Magdaléna 

 

Alapfok III/B 4+2 5.b c 12 Szűcs Magdaléna 

 

Alapfok V 4+2 

6. a b c 

7.a b 11 Vagyas Zsuzsanna 

 

Alapfok VI 5 8. a b 10 Dr. Ludmánné Huri Katalin 

11 csoport   

 

125 fő  

 

 

 

SZÍN-ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG-SZÍNJÁTÉK TANSZAK 

 

 

Csoport 

 

Óraszám 

 

Osztály 

 

Tervezett 

létszám/fő 

 

Csoportvezető 

 

 

Előképző I 4 1.a b 17 Gábor Tamás 

 

Előképző II/A 4 2.a 10 Megyesiné Agárdi Zsuzsanna 

 

Előképző II/B 4 2.b 13 Gábor Tamás 

 

Alapfok I 5 3. a b 20 Dr. Ludmánné Huri Katalin 

 

Alapfok II 5 4.a b   15 Megyesiné Agárdi Zsuzsanna 
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Alapfok III 6 5. a b c 9 Gábor Tamás 

Alapfok IV 

               VI 

6 6. a b  

13 Dr. Ludmánné Huri Katalin 4 8.b 

7 csoport   97 fő  

 
Összes művészeti iskolás tanuló (tervezett): 222 fő, 18 csoport 

 

 

 

7.  Tanításmentes napok időpontjai intézményünkben 

 

2017. október 13. (péntek) Őszi kihelyezett nevelőtestületi értekezlet 

2017. november 27. (hétfő)  Megyei Vörösmarty Napok versenyei 

2017. december 22. (péntek)  Tanításmentes nap/Pályaorientáció 

2018. február 5. (hétfő) Félévzáró-értékelő nevelőtestületi értekezlet  

2018. június 1. (péntek) Tanulmányi kirándulások 

2018. június 14. (csütörtök)  DÖK nap 

 

Nevelőtestületi értekezletek dátumai: 

2017. október 13. (péntek)        Őszi kihelyezett nevelőtestületi értekezlet 

2018. február 5. (hétfő)             Félévzáró-értékelő nevelőtestületi értekezlet  

2016. június 25. (hétfő)             Tanévzáró-értékelő nevelőtestületi értekezlet   

 

Szülői értekezletek  ütemezése 

2017. szeptember  18.   17.00             – művészeti iskolai 

2017. szeptember 18.    16.30             -- iskolai szülői munkaközösség-vezetői 

2017. szeptember 11-14.                     – alsó és felső tagozat   

2017.  november 20.                            – felső tagozat (8. évfolyamon - pályaválasztás) 

2018. február 5-9.                                – alsó, felső, művészeti       

2018. április 23-28.                              – alsó és felső 

2018. június 8.                                      – leendő 1. osztályosok szüleinek értekezlete 

 

Fogadóórák ideje 

2017.  november 20.    17.00 óra        -  felső tagozat 

           november 20-24.                      -  alsó tagozat 

2018.  április 23.          17.00 óra        -  felső tagozat 

           április 24-28.                            -  alsó tagozat 
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Nyílt napok:       

2017.  december 8.   –  leendő 1. osztályosok szüleinek 

2018.  április 12.      – 1. és 5. osztályokban 

8.  A 2017/2018-as tanév rendje 

A 2017/18-as tanév rendje megjelent a Magyar Közlöny 2017. évi 90. (2017. június 14.) 

számában. 

Az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév 

rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) 

és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 10.  pontjában meghatározott feladatkörömben 

eljárva – a  szakképzés tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm.  rendelet 90.  § 16.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el: 

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  2017/2018. tanévben 

a  tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. 

június 15. (péntek). A  tanítási napok száma – ha e  rendelet másképp nem rendelkezik – 

száznyolcvan nap.  

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 2018. január 26-ig tart. Az  iskolák 2018. február 2-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 értekezleten el kell végezniük a  pedagógiai munka elemzését, értékelését, 

hatékonyságának vizsgálatát. A  nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet 

tájékoztatás céljából meg kell küldeni az  iskolaszéknek, az  intézményi tanácsnak és 

a fenntartónak. 

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok  

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

meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje 

szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hét, 

a  szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 

egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a  nevelőtestület véleményének kikérésével – 
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az  iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag 

pályaorientációs célra használható fel.  

6. § (1) Az őszi szünet 2017. október 30-tól 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). (2) 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). (3) 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). (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 pihenőnapon tartott tanítási nappal 

ehhez a szükséges 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. (7) A jogszabály által országosan 

egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – 

a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.  

 

 

A 2017/2018-as tanév feladatainak ütemezése 

 
Június (megvalósult pályázati tevékenységek) 

 

 Bonis Bona – A Nemzet tehetségeiért díjátadás „Kiváló tehetségsegítő” kategóriában  

Jenei Zoltán lelkész úr részére a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Jelölő 

szervezetek: Vörösmarty Mihály Általános Iskoláért Alapítvány és a Kodály Zoltán 

Zeneművészeti Szakgimnázium, Zeneiskola – AMI. 

Határidő: június 16. 

 Határtalanul! előkészítő tevékenység. Arany János és Debrecen kapcsolata 

Múzeumlátogatás előkészítése 

Felelősök: Dr. Ludmánné Huri Katalin, Feketéné Molnár Katalin, Szuszikné Medgyesi 

Zita, Szombathy András. 

Határidő: június 16. 

 

 Határtalanul! fakultatív tevékenység a reformáció 500 éves évfordulójához és az 

Arany János Emlékévhez kapcsolódva. Látogatás a Debreceni Irodalmi 

Múzeumban, séta a Debreceni Református Kollégiumhoz és a Füvészkertben 

Felelősök: Dr. Ludmánné Huri Katalin, Feketéné Molnár Katalin, Szuszikné Medgyesi 

Zita, Szombathy András. 

Határidő: június 17. 

 

 Határtalanul! előkészítő óra. Kárpátalja történelmének, jelenének bemutatása. 

Tematikus útvonalterv megismerése, vetélkedő. 
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Felelősök: Dr. Ludmánné Huri Katalin, Feketéné Molnár Katalin, Szuszikné Medgyesi 

Zita, Szombathy András. 

Határidő: június 22. 

 

Július (Megvalósult tevékenység) 

 

 Határtalanul! tanulmányi kirándulás Kárpátaljára. 

Felelősök: Dr. Ludmánné Huri Katalin, Feketéné Molnár Katalin, Szuszikné Medgyesi 

Zita, Szombathy András. 

Határidő: július 5-9. 

 

Augusztus 

 

 Részvétel a Galiba Fesztiválon 

Felelős (tervezés, anyagbeszerzés, a virágkocsi elkészítése, felvonulás):  

Csikai Ágota  Segítők: Dremák Edit, Bányainé Orbán Enikő, Dr. Siposné Nagy Piroska, 

Környeiné Hermann  Ágnes, Radácsiné Kovács Gabriella, Székely Béláné, Molnárné 

Nagykaposi Andrea 

Időpont: augusztus 18. 

 

 Eötvös Kupa nemzetközi röplabdatorna 

Időpont: augusztus 21-27. 

Felelős: Szombathy András 

   

 Alakuló munkaközösségi értekezletek alsó és felső tagozaton 

Az éves munkatervek összeállítása, felelősök, időpontok kiválasztása, az ütemterv 

elfogadása. Öko munkaközösség gyűlés, éves terv elfogadása  

Felelős: Szombathy András intézményvezető, Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes, 

Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők 

Határidő: augusztus 28. 9:00 óra  

 

 Korrepetálások, pótvizsga felkészítés  

Időpont: augusztus 28-29.  

Felelős: Radnainé Filep Ildikó, Dr. Siposné Nagy Piroska, Laboncz Csilla 

 

 Javító vizsga (2.a, 5.a osztályos tanulók) 

Időpont: augusztus 30. 8 órától 

Felelős: Radnainé Filep Ildikó, Vezendi Katalin, Dr. Siposné Nagy Piroska, Laboncz Csilla 

 

 1. osztályosok felszerelésének felhozatala, bepakolása, tankönyvosztás 

Időpont: augusztus 31. 

Felelős: 1. osztályos tanítók 

 

 Az osztálytermek előkészítése, dekorálás  

Határidő: augusztus 31. 

Felelős: osztálytanítók 

 

 Művészeti munkaközösségi értekezlet  



 17 

Művészeti iskolás szakmai előkészítő munka, csoportmegbeszélések, a tanév feladatai, 

munkaterv elkészítése, tanmenetek előkészítése. Pótbeiratkozások. Tanügyi 

dokumentumok kitöltése, szaktantermek és folyosók dekorálása, szertárrendezés. 

Felelős: Dr. Ludmánné Huri Katalin munkaközösség-vezető  

Határidő: augusztus 24-től 

 

 Tantermek, folyosók előkészítése, dekorálása, öko-fal frissítése, szertárrendezés  

Az osztályok felelősi rendszerének kialakítása 

Felelős: osztálytanítók, osztályfőnökök, szaktanárok 

Határidő: szeptember 1. hetére 

 

 Az intézmény éves munkatervének elkészítése és beküldése a Debreceni Tankerületbe 

Felelős: Szombathy András intézményvezető, Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes, 

Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes 

      Határidő: augusztus 31. 

 

 Tanévnyitó szakmai napokon való részvétel 

Felelős: intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok 

Résztvevők: Dremák Edit, Bányainé Orbán Enikő, Környeiné Hermann Ágnes, Radnainé 

F ilep Ildikó (fogalmazás tanítás)  

Határidő: augusztus-szeptember 

 

 Alakuló tantestületi értekezlet  

Órarendek egyeztetése, szakmai feladatok megbeszélése 

Felelős: Szombathy András intézményvezető, Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes, 

Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes 

Határidő: augusztus 23. 

 

 Nyilvántartási lapok elkészítése, folyamatos vezetése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett tanulókról. Kapcsolatfelvétel a 

gyermekvédelmi intézmények családgondozóival, esetmegbeszélések 

Felelős: Kissné Kiss Andrea 

Határidő: augusztus 25-től   

 

 Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 

Az új tanév feladatai, szakmai irányelvek, személyi változások 

Felelős: Szombathy András intézményvezető, Vezendi Katalin és Radnainé Filep Ildikó 

intézményvezető-helyettesek  

Határidő: augusztus 31.  14:00 óra 

 

 Iskolai honlap frissítése, gondozása 

      Felelős:   Seressné Barta Ibolya 

Határidő: augusztus végétől folyamatosan 

 

 Erasmus+ KA1-es pályázat mobilitásaiban résztvevők beszámolóinak elkészítése, 

továbbítása a KLIK-nek, illetve az adatok feltöltése a Mobility Tools oldalra.  

      Felelős: Seressné Barta Ibolya 

 

 A könyvtári tankönyvi kölcsönzés előkészítése (könyvek csoportosítása, adminisztrációs 

anyagok elkészítése).  



 18 

Felelős: Seressné Barta Ibolya könyvtáros, Hadháziné Fekete Anna tankönyvfelelős 

Határidő: augusztus 25-30. 

 

Szeptember 
 

 Tanévnyitó ünnepség  

Felelős: Szombathy András intézményvezető, Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-

helyettes, Katona Ágnes 

Határidő: szeptember 1.  7.45 óra 

 

 Benevezés a levelezős- és tantárgyi versenyekre 

Felelős: szaktanárok, munkaközösség-vezetők 

Határidő: szeptember 1-től folyamatosan 

 

 Ügyeleti rendszer kialakítása, szervezése, az ebédeltetés rendjének megszervezése 

Felelős: Szombathy András intézményvezető, Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes, 

Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes, Molnárné Nagykaposi Andrea, Dremák 

Edit, Székely Béláné, Bencsik Andrásné Juhász Katalin (DÖK) 

Határidő: szeptember 1. 

 

 A művészeti iskola csoportmegbeszélése: adminisztrációs teendők, tanmenetek 

elkészítése, tanév eleji mérések. A tanévindítás tapasztalatai. Pályázatírás, pályázati 

programok megvalósítása. Aktuális feladatok.  

      Határidő: szeptember 30. 

      Pótfelvételi időpontja: szeptember 01. 

Felelős: Dr. Ludmánné Huri Katalin mkv., művészeti iskolában tanítók 

 

 Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatások  

Felelős: osztályfőnökök, Pummer Józsefné, TÖMB BT 

Határidő: szeptember 1. 

 

 A házirend megismertetése az első osztályos tanulókkal  

Házirendek kiosztása  

Felelős:  osztályfőnökök 

Határidő: szeptember 1. 

 

 Iskolai sportfoglalkozások beindítása: 

Vad Gyula                                        –   labdarúgás (Diákolimpia és Bozsik-program) 

Varga Tibor                                      –   floorball, judó, röplabda 

Bencsik Andrásné Juhász Katalin    –   röplabda 

György József                                  –   korcsolya, jéghoki          

Határidő: szeptember 1. 

 

 BTM-es tanulók csoportjainak megszervezése, foglalkozásrend kialakítása 

Felelős: Pummer Józsefné fejlesztőpedagógus 

Határidő: szeptember 1. 

 

 A 6. és 8. évfolyam osztályfőnökeinek tájékoztatása a felvételi eljárás ütemezéséről 

Felelős:  Molnárné Nagykaposi Andrea, Pozdora Zsuzsa 

Határidő: szeptember elején 
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 Művészeti iskolai szülői értekezlet 

      Határidő: szeptember 18. (hétfő) 17.00 óra 

Felelős: iskolavezetés, Dr. Ludmánné Huri Katalin, művészeti iskolában tanítók 

 

 A tanulók adatainak adattáblába való összegyűjtése 

Felelős: osztályfőnökök 

Határidő: szeptember 15.  

 

 Az ifjúságvédelmi munka előkészítése, törvényi változások követése, tanulóink szociális 

helyzetének feltérképezése 

Felelős:  Kissné Kiss Andrea, osztályfőnökök 

Határidő: szeptember 16.  

 

 Ózon Világnapja Szeptember 16 – Ökofal – nevelési cél: a tiszta levegőért 

Felelős: Gábor Tamás 

Határidő: szeptember 16.  

 

 Az első évfolyamon a DIFER vizsgálat megszervezése, szegedi mérések folytatása 

Felelős: Pummer Józsefné fejlesztőpedagógus, Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-

helyettes 

Határidő: szeptember 1-től október 10-ig folyamatosan 

 

 SNI-s gyermekek fejlesztésének megszervezése 

Felelős: Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes, Pummer Józsefné  fejlesztő    

pedagógus 

Határidő: augusztus 31. 

 

 PiP Program folytatása 

Felelős: Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes, osztálytanítók 

Határidő: szeptember 1. 

 

 Diagnosztizáló mérések 

Felelős: szaktanárok, tanítók  

Határidő: szeptember második hetéig 

 

 8. osztályos tanulók tájékoztatása, felkészítők beindítása a közös írásbeli felvételi vizsgára 

Felelős: osztályfőnökök, Pozdora Zsuzsa, Molnárné Nagykaposi Andrea mkv. 

Határidő: szeptembertől 

 

 Tisztasági őrjárat beindítása, értékelési szempontok közzététele, kulturált étkezés verseny 

folytatása 

Felelős: Duró Csabáné, Radnainé Filep Ildikó 

Határidő: szeptember 1. hete 

 

 Az Értéktár „Én és az erdő” versíró pályázatán nyert múzeumi látogatás- az 1. sz. napközis 

csoport 

Felelős: Kissné Karacs Róza, Papp Anikó 

Határidő: szeptember 8. délután 
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 Szülői értekezletek megtartása, osztály szülői munkaközösségek vezetőinek 

megválasztása 

A Házirend megismertetése a szülőkkel. 

Felelős: osztályfőnökök, napközis nevelők 

Határidő: 1. osztályosoknak: szeptember közepe 

                2.  osztálytól: szeptember 11-14. 

                Felső tagozat: szeptember 11.  17:00 óra 

 

 A Papírcsodák pályázaton nyert balatoni (Révfülöp) kirándulás vonattal- 1. sz. napközis 

csoport 

Felelős: Kissné Karacs Róza, Bencsik Andrásné 

Határidő: szeptember 15.  

 

 

 Iskolai szülői munkaközösség-vezetői értekezlet 

Felelős: Szombathy András intézményvezető 

Határidő: szeptember 18.  16.30 óra 

 

 

 Autómentes nap   – Ökofal –  nevelési cél: a tiszta levegőért 

Felelős: öko munkacsoport –vezetők 

Határidő: szeptember 22. 

 

 Hit-és erkölcstan oktatás szervezése az eljárásrendnek megfelelően 

Felelős: Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes 

 

 Az iskolai „Jövőkép” keretében környezetünk folyamatos szépítése, évszakok szerinti 

dekorálása 

Felelős: Kissné Kiss Andrea, osztályfőnökök 

Határidő: szeptembertől folyamatos 

 

 Tehetséges gyermekeink gondozásának megszervezése (városi tehetséggondozó program), 

képzésükre helyi időterv és modulonként képzési tervek/munkatervek készítése, 

foglalkozások beindítása 

Felelős: Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes, Feketéné Molnár Katalin, 

munkaközösségek érintett tagjai 

Határidő: szeptember 29. 

 

 Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók felmérése 

Felelős: osztályfőnökök, napközis nevelők, Kissné Kiss Andrea 

Határidő: szeptember 20. 

 

 Adománygyűjtés az állatotthon javára 

Felelős: Székely Béláné, Varga Tibor, osztálytanítók és osztályfőnökök 

Határidő: szeptember 25-től október 04-ig 

 

 Közösségi diagnosztikus mérések, szociometria 5. évfolyamon 

Felelős: Pummer Józsefné fejlesztőpedagógus 

Határidő: szeptember 29. 

 



 21 

 „A mese házhoz megy” – mesemondás az alsós gyermekeknek a népmese napján 

      Határidő: szeptember 29.   1-3. órákban 

Felelős: Dr. Ludmánné Huri Katalin mkv., Vagyas Zsuzsanna,  Megyesiné Agárdi 

Zsuzsanna, Gábor Tamás 

 

 A „Népmese napjához” kapcsolódó kiállítás az aulában 

Felelős: Seressné Barta Ibolya 

 

 Tanmenetek, foglalkozási tervek, szabadidős munkatervek elkészítése, leadása, ellenőrzése 

Felelős: szaktanárok, munkaközösség-vezetők, iskolavezetés 

Határidő: szeptember 29-ig 

 

 Jutalomkirándulás a kiválóan teljesítő, legtöbbet javító tanulók részére 

Felelős: Szombathy András intézményvezető, szaktanárok, munkaközösség-vezetők 

Határidő: szeptember 22. 

 

 Őszi papírgyűjtés, kupak- és szárazelemgyűjtés folytatása  

Felelős: Bencsik Andrásné Juhász Katalin, Varga Tibor, osztályfőnökök 

Határidő: szeptember vége – október eleje 

 

 Vörösmarty Napok versenyeinek meghirdetése 

Felelős: Vasné Balogh Mária 

Határidő: szeptember 29.  

 

 FÓRUM futás   

Felelős: Vad Gyula, Bencsik Andrásné Juhász Katalin 

Határidő: kiírás szerint 

 

 Erasmus+ K2 pályázat indításához kapcsolódó előkészítő tevékenységek, K1-es pályázat 

záró beszámolójának elkészítése.  

Felelős: Seressné Barta Ibolya 

Határidő: szeptember 30. 

 

 Kapcsolattartás, együttműködés a Városi Tehetséggondozó Munkaközösség zenei 

munkacsoportjával  

Felelős: Tóthné Stumpf Noémi 

Határidő: szeptembertől folyamatos  

 

 Szeptembertől havonta DÖK ülés 

Felelős: Bencsik Andrásné Juhász Katalin 

Határidő: szeptembertől havonta a hónap utolsó szerdáján  

 

 Cselgáncs bemutató óvodásoknak és az alsó tagozatosoknak 

Felelős: Varga Tibor 

Határidő: szeptember 

 

 Az Erasmus K1-es pályázatához kapcsolódóan angol nemzeti nap szervezése az iskolai 

könyvtárban (kiállítás, élménybeszámoló, vetélkedő). 

Felelős: Vezendi Katalin, Seressné Barta Ibolya 
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Október 
 

 Megemlékezés a Zenei Világnapról  

Felelős: Dr. Ludmánné Huri Katalin és az ének tanárok 

Határidő: október 2. 

 

 Állatok Világnapjához kapcsolódó rendezvények: állatbemutató-terápiás kutyák, játékos 

feladatok. Kiállítás és filmvetítés. Partnerintézmények, óvodák meghívása a rendezvényre. 

Felelős: Szombathy András intézményvezető, Vezendi Katalin. intézményvezető-helyettes, 

Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes, Varga Tibor, Székely Béláné, Seressné 

Barta Ibolya, Csikai Ágota, Gábor Tamás 

Határidő: október 4. 

 

 Helyzetelemzések, tanmenetek, szakköri-, tehetségfejlesztési-, felzárkóztatási-, 

iskolaotthonos- és napközis, szabadidős munkatervek leadása, ellenőrzése 

Felelős: Szombathy András intézményvezető, Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes, 

Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők 

Határidő: október 5. 

 

 Adatszolgáltatás, október 1-jei statisztika, könyvtári statisztika elkészítése 

Felelős: Szombathy András intézményvezető, Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes, 

Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes 

Határidő: október 6. 

 

 Október 6.  

Nemzeti gyásznapunk: az aradi vértanúk napja – megemlékezés, faliújság készítése 

Felelős: Nagy Erzsébet, Vad Gyula 

Határidő: október 6. 

 

  Őszi kihelyezett nevelőtestületi értekezlet (1. tanítás mentes munkanap) 

Felelős: Szombathy András - intézményvezető 

Határidő: október 13. 

 

 Egyéni fejlesztési tervek elkészítése a BTM-es tanulók számára a szakvélemények alapján 

Felelős: Pummer Józsefné fejlesztőpedagógus 

Határidő: október 17. 

 

 Munkaközösségi értekezletek alsó és felső tagozaton  

Az első osztályosok beiskolázásával, beszoktatásával kapcsolatos tapasztalatok. A 

tanmenetekkel kapcsolatos esetleges korrekciók. Az interaktív táblákhoz módszertani 

anyagok, segédletek készítése, hasznos link és weboldalak gyűjtése 

Felelős: iskolavezetés, munkaközösség-vezetők 

Határidő: október 20. 

 

 1. osztályos bemeneti képességvizsgálat, DIFER vizsgálat, adatszolgáltatás 

Tanulási nehézségek, beilleszkedési zavarok feltárása és elemzése 

Határidő: október 16.  

Felelős: Pummer Józsefné fejlesztőpedagógus és az 1. oszt. tanítók 
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 Tanulmányi kirándulás 8. osztályosoknak Budapestre; az Országház és a Csodák 

Palotájának megtekintése és részvétel egy rendhagyó fizika órán 

Felelős: Dr. Ludmánné Huri Katalin, Bencsik Andrásné Juhász Katalin  

 

 Levelezős versenyekre történő nevezések begyűjtése, feladása 

Felelős: Radácsiné Kovács Gabriella, Mészárosné Erdélyi Tünde 

Határidő: október 13. 

 

 Városi, megyei versenyek, pályázatok figyelése, koordinálása 

Felelős: Mészárosné Erdélyi Tünde 

Határidő: folyamatos egész tanévben 

 

 Október 23.  

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról 

Felelős: 8. évfolyamos osztályfőnökök 

Határidő: október 20. 

 

 EGT alap pályázata kapcsán szakmai látogatás Norvégiába 

Felelős: Seressné Barta Ibolya, iskolavezetés 

Határidő: október 23-30. 

 

 Tájékoztató szülői értekezletek megkezdése az óvodákban 

      Felelős: Szombathy András intézményvezető, Radnainé Filep Ildikó intv-h., Dremák Edit 

      Határidő: folyamatos 

  

 Bábszínház, bérletes hangverseny, színház látogatásának meghirdetése, igények felmérése, 

látogatások megszervezése 

Felelős: Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes, Varga Tibor 

Határidő: október 28. 

 

 Házi focibajnokság lebonyolítása 

Felelős: Vad Gyula                                                 

      Határidő: október – november folyamatosan 

 

 Alapozó terápia előkészítése 

Felelős: Pummer Józsefné fejlesztőpedagógus                                              

      Határidő: október 31. 

 

 Tanulásmódszertani tréning indítása a teljesítményzavaros gyerekeknek 

Felelős: Pummer Józsefné fejlesztőpedagógus                                              

      Határidő: október 31. 

 

 Élelmezési világnap – Egészséges táplálkozás - Ökofal: egészségnevelés  

Földünkért világnap –  A fenntartható föld  - fenntartható fejlődés 

Felelős: Öko munkaközösség                                             

                                           

 Az Iskolai Könyvtárak Nemzetköz  Hónapjához kapcsolódva részvétel a nemzetközi 

könyvjelzőcsere programban.  

Felelős: Seressné Barta Ibolya 
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 Erasmus + K2-es  projecthez kapcsolódó feladatok, mobilitások előkészítése, szervezése 

Felelős: Seressné Barta Ibolya                                                 

      Határidő: októbertől folyamatosan a tanév végéig 

 

November  
 

 Munkaközösségi értekezletek alsó és felső tagozaton, valamint a művészeti iskolában. 

Felkészülés a Vörösmarty Napok rendezvényeire, feladatok megbeszélése 

Felelős: munkaközösség-vezetők 

Határidő:  november első hete 

 

 Vörösmarty Floorball Kupa 

Felelős: Varga Tibor  

Határidő: november 9-10. 

 

 Kiscsoportos alapozó terápia elindítása 

Felelős: Pummer Józsefné fejlesztőpedagógus 

Határidő: november 14. 

 

 A XI. Megyei Szabó Magda Próza- és Mesemondó Verseny megrendezése a művészeti 

iskolás tanulók számára. 

Felelős: Megyesiné Agárdi Zsuzsanna 

Határidő: november 13.  

Helyszín: Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 

 

 Közösségi vizsgálatok 2-8. osztályokban igény szerint 

Felelős: Pummer Józsefné fejlesztőpedagógus, osztályfőnökök 

Határidő: folyamatos 

 

 Adatszolgáltatás kompetenciaméréshez 

Felelős: Kissné Gyönyörű Ibolya  

Határidő: november  

 

 Füstmentes Világnap   

Felelős: Öko munkaközösség, munkaközösség-vezetők                                             

 

 Házi verseny matematikából 5-8. évfolyamon  

Felelős: Nagy Erzsébet, Sebőkné Filep Anikó 

Határidő: november 24. 

 

 Vörösmarty Napok keretében alsó tagozatos rajzpályázat szabadon választott vers 

illusztrálása témakörben. A pályázatra beküldött képekből kiállítás rendezése, zsűrizése. 

 Felelős: Székely Béláné, Tar Károlyné Fodor Mária, Csikai Ágota 

 Határidő: rajzok beküldései határideje november 15. 

 Vörösmarty Napok keretében felső tagozatos rajzpályázat  

Felelős: Kisné Gyönyörű Ibolya  

Határidő: november 24. 
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 Vörösmarty Napok keretében alsó tagozatos versmondó verseny 

Felelős: Dremák Edit, felkészítő szaktanárok, társadalomtudományi munkaközösség, akik a 

zsűri tagjai 

Határidő: november 22. 

 

 Fogadóórák, szülői értekezletek  

Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök, szaktanárok 

Határidő: november 20-24. felső tagozat: november 20.  

  

 Fogászati verseny megszervezése, lebonyolítása 5-6. osztályosoknak 

Felelős: Nagy Erzsébet, Pummer Józsefné, Tóth Katalin 

Határidő: november 24. 

 

 Nyílt napok látogatása a középfokú intézményekben 

Felelős: 8-os osztályfőnökök, Pozdora Zsuzsa 

 

 Óvodapedagógusok látogatása az első osztályokban - tapasztalatcsere 

Felelős: Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes, 1. osztályos nevelők: Bányainé 

Orbán Enikő, Czibere Andrea, Csikai Ágota, Romják Ágnes  

 Határidő: november 29. 

 

 Vörösmarty Kupa, városi labdarúgó torna 

Felelős: Vad Gyula, testnevelők 

Határidő: november 18-19. 

 

 Vörösmarty Napok megyei szavalóverseny és nyelvi (angol, német) versenyek rendezése  

Felelős: humán munkaközösség tagjai 

 Határidő: november 27.                         

 

 DIFER mérés zárása, a pedagógusok részére adatbank biztosítása első évfolyamon.  

Felelős: Pummer Józsefné fejlesztőpedagógus, osztályfőnökök 

 

 Az Erasmus K1-es és az EGT alap pályázataihoz kapcsolódóan norvég nemzeti nap 

szervezése az iskolai könyvtárban (kiállítás, élménybeszámoló, vetélkedő). 

Felelős: Seressné Barta Ibolya 

 

 Simonyi Zsigmond Országos Helyesírási Verseny helyi fordulójának megrendezése, 

feladatlapok javítása 

Felelős: Molnár József mkv., magyar szakos pedagógusok 

Határidő: kiírt időpont szerint 

 

December 

 

 Vörösmarty Napok zárása, ünnepélyes eredményhirdetés az aulában az alsó tagozatnak 

      Felelős: Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes, Dremák Edit, Székely Béláné 

      Határidő: december 1. 

 

 Megemlékezés Vörösmarty Mihály születéséről, kopjafa koszorúzása a díszudvaron Szózat 

szavalása - 4. évfolyam  
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Felelős:  Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes, Radnainé Filep Ildikó 

intézményvezető-helyettes, a művészeti iskola pedagógusai, munkaközösség-vezetők 

 Határidő: december 1.  

 

 Beszéljünk az iskoláról! Az iskolaérettség kritériumai – előadás szülőknek 

Felelős: Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes, Pummer Józsefné 

fejlesztőpedagógus, leendő első osztályos tanítók 

 Határidő: december 4. 

 

 Madáretetők, odúk készítése, madarak etetése  

       Felelős: Gábor Tamás 
 

 Kézmosás világnapja - nevelési cél: egészségnevelés 

Felelős: Gábor Tamás 
 

 Nevezés a Kenguru matematika versenyre 

Felelős: Mészárosné Erdélyi Tünde 

Határidő: kiírás szerint 

 

 Mikulás napi díjkiosztó ünnepség a felső tagozatosoknak 

Felelős: Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők 

Határidő: december 5. 

 

 Mikulás ünnepségek osztálykeretben és közös felsős diszkó lebonyolítása az aulában 

Felelős: osztálytanítók, osztályfőnökök, Bencsik Andrásné Juhász Katalin (DÖK) 

Határidő: december 8.   14.00-19.30 óra 

 

 Vörösmarty Napok keretében tartott nyelvi verseny eredményhirdetése az aulában 

Felelős: nyelvtanárok 

Határidő: december 1.  14:00 óra 

 

 Mikulás Kupa – Nemzetközi Röplabdatorna 

Felelős: Szombathy András intézményvezető 

Határidő: december 2-3. 

 

 Krampusz buli a művészeti iskolában csoport keretben 

Felelős: művészeti iskola pedagógusai 

Határidő: december 7.  

 

 Könyvtári karácsony 

Felelős: Seressné Barta Ibolya, Bencsik Andrásné Juhász Katalin 

Határidő: december 11. 

 

 A központi írásbelire jelentkezők lapjainak továbbítása a választott középfokú 

intézményekbe (28/2015. (V.28.) EMMI rendelet alapján) 

Felelős: 8-os osztályfőnökök, Pozdora Zsuzsa 

Határidő: december. 

 A művészeti iskola adventi hangversenye az István király téri református templomban 

Felelős: Dr. Ludmánné Huri Katalin mkv., művészeti iskola pedagógusai 
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Határidő: december 13.  17:00 óra 

 

 Egységes tankönyv és taneszköz-rendszer áttekintése 

Felelős: munkaközösség-vezetők, szaktanárok 

Határidő: december vége 

 

 Jégkarnevál a Jégcsarnokban 

Felelős: Vad Gyula, György József 

Határidő: téli szünet előtti héten  

 

 Nyílt nap leendő első osztályosoknak és szüleiknek Meghívók elkészítése, elküldése 

Felelős: Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes, 4. osztályos pedagógusok és a 

nyelvtanárok      

Határidő: december 8. 

 

 Az iskolai karácsonyi hangverseny meghívóinak elkészítése az óvodák részére 

Felelős: Székely Béláné 

Határidő: december 10. 

 

 Az iskolai karácsonyi hangversenyre érkező óvodák részére ajándékok készítése. 

Felelős: Duró Csabáné, Bohán Gizella 

Határidő: december 12. 

 

 Karácsonyi műsor előadása a nagycsoportos óvodások és partner óvodáink részére a 

művészeti iskola előadásában. 

Felelős: Dr. Ludmánné Huri Katalin és a művészeti iskola tanárai 

Határidő: december 14.  

 

 Karácsonyi hangverseny tanulóink számára a művészeti iskola növendékeivel. 

Felelős:, Dr. Ludmánné Huri Katalin 

Határidő: december 15.  

 

 Karácsonyfa díszítése a Templomkertben 

Felelős: Csikai Ágota 

Határidő: kiírás szerint  

 

 Karácsonyi vásár megrendezése alsó és felső tagozaton a tanulók, szülők és pedagógusok 

által készített ajándékokból 

Felelős: osztálytanítók, osztályfőnökök 

Határidő: december 20-21. 

 

 Az iskolai számítógépes adatbázis folyamatos, adatokkal való feltöltése, az ez évi mérési 

adatok bevitele (pl.1. osztályosok: Difer, kompetenciamérések)  

Felelős: Hadháziné Fekete Anna 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Január 
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 NETFIT felmérés és adatfelvitel 

Felelős: testnevelő tanárok 

Határidő: 2018. január 9-től április 27-ig  

 

 Ökoiskolai cím megvédése 

Felelős: iskolavezetés, munkaközösség-vezetők 

 

 Munkaközösségi megbeszélések 

A félév zárását megelőző feladatok, félévi felmérések előkészítése, értékelő rendszer 

megbeszélése 

Felelős: iskolavezetés, munkaközösség-vezetők 

Határidő: január 8-12. 

 

 Félévi felmérések 

Felelős: szaktanárok, munkaközösség-vezetők 

Határidő: január 2. hete 

 

 Tankönyvmegrendelés, évfolyamszintű egyeztetések, előkészítések 

Felelős: Szombathy András intézményvezető, Vezendi Katalin és Radnainé Filep Ildikó 

intézményvezető-helyettesek, Hadháziné Fekete Anna tankönyvfelelős, Seressné Barta 

Ibolya, szaktanárok, munkaközösség-vezetők 

Határidő: januártól 

 

 Félévi osztályozó értekezlet a művészeti iskolában 

Felelős: Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes, Dr. Ludmánné Huri Katalin 

Határidő:  január 16.  

 

 Félévi osztályozó értekezletek alsó és felső tagozaton 

Felelősök: Szombathy András intézményvezető, Vezendi Katalin intézményvezető-

helyettes, Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes 

Határidő:  január 17.   

                  

 Próbafelvételi matematikából és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból a 8. osztályosok 

számára, a kijavított feladatok részletes elemzése a tanulókkal 

Felelős: 8. osztályokban tanító szaktanárok 

      Határidő: január. 

 

 Tájékoztató szülői értekezletek az óvodákban.  A 2018/2019-as tanév előkészítése 

Felelős:  Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes 

Határidő: folyamatos 

 

 Nevezés a Zrínyi Ilona megyei matematika versenyre. 

Felelős: Mészárosné Erdélyi Tünde 

Határidő:  kiírás szerint 

 

 Óvodás Zsinórlabda bajnokság  

Felelős: Szombathy András intézményvezető 

Határidő: január 19. 

 Félévi értesítők kiosztása. A félévi statisztikák, beszámolók elkészítése 
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Felelős: iskolavezetés, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök 

Határidő:  január 26. 

 

 Szkander verseny szervezése és lebonyolítása 

Felelős: Vad Gyula, Bencsik Andrásné Juhász Katalin 

Határidő: január 26. 

 

 Alapozó terápia: egyéni konduktoros rendszer kialakítása 

Felelős: Pummer Józsefné fejlesztőpedagógus 

Határidő: január 31. 

 

 8. évfolyamosok részére felvilágosító órák szervezése szakorvos bevonásával 

Felelős: védőnő 

Határidő: január 31. 

Február 

 

 Félévzáró nevelőtestületi értekezlet  

Felelős:  Szombathy András intézményvezető, Vezendi Katalin intézményvezető-

helyettes, Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők 

Határidő:  február 5. 

 

 Munkaközösségi értekezletek 

A félévi felmérések összegzése, értékelése. A második félév feladatainak megbeszélése. A 

további kiemelt feladatok meghatározása. 

Felelős: munkaközösség-vezetők 

Határidő: február első hete 

 

 Szülői értekezletek tartása a félévi eredményekről, a további követelményekről. 

Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök, osztálytanítók, művészeti iskola pedagógusai 

Határidő: február 5-9. 

 

 A vizes élőhelyek világnapja  

Felelős: öko- munkacsoport 

 

 Középiskolai felvételi adatlapok és jelentkezési lapok kitöltése, ellenőrzése és továbbítása 

az adott intézménybe, illetve a Győri Felvételi Központba a 28/2015. (V.28.) EMMI 

rendelet alapján 

Felelős: Pozdora Zsuzsa és a 8-os osztályfőnökök 

Határidő: február 12. 

 

 Vörösmarty Városi Kupa tavaszi fordulója 

Felelős: Vad Gyula 

Határidő: február 17-18. 

 

 Fánk-parti a művészeti iskola csoportjainak 

Felelős: Dr. Ludmánné Huri Katalin, művészeti iskola tanárai 

Határidő:  február 21.  
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 Félévi eredmény tükrében felzárkóztató, tanulásmódszertani, illetve életvezetési 

foglalkozások szervezése a teljesítményzavaros tanulóknak 

Felelős: Pummer Józsefné fejlesztőpedagógus 

Határidő: február 21. 

 

 5. évfolyamon tanulásmódszertan tréning  

Felelős: Pummer Józsefné fejlesztőpedagógus 

Határidő: február 21. 

 

 Iskolai farsang megrendezése alsó és felső tagozaton  

Farsangi diszkó felső tagozatosok számára 

Felelős: Bencsik Andrásné Juhász Katalin - DÖK, osztályfőnökök, osztálytanítók 

Határidő: február 23. 16.00-20.00 óra 

 

 Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól 

Felelős: Megyesiné Agárdi Zsuzsanna 

Határidő: február 23. 

 

 Nevezés a megyei, városi matematika, helyesíró és nyelvhelyességi versenyekre 

Felelős: Mészárosné Erdélyi Tünde 

 

 Megyei Zrínyi Ilona matematika verseny iskolai forduló- lebonyolítása 

Felelős: Mészárosné Erdélyi Tünde, Székely Béláné, felsős matematika tanárok 

Határidő: kiírt időpont szerint 

 

 Országos nyelvészverseny iskolai fordulójának megszervezése 

Felelős: Radácsiné Kovács Gabriella 

Határidő: kiírt időpont szerint 

Március 

 Részvétel az alsó tagozatosok számára rendezett városi, megyei természettudományi és 

társadalomtudományi versenyeken 

Felelős: Mészárosné Erdélyi Tünde, szaktanárok 

 

 Energiatakarékossági világnapja – Ökofal 

A víz világnapja   

      Felelős: öko-munkacsoport 

 

 A 8. évfolyamosok számára kommunikációs tréning indítása 

Felelős: Pummer Józsefné fejlesztőpedagógus 

Határidő: március 02. 

 

 Az 1848-as forradalom és szabadságharc megünneplése – ünnepi műsor 

Felelős: Környeiné Hermann Ágnes, Dr. Siposné Nagy Piroska 

Határidő: március 14. 

 

 „Forradalom és szabadságharc könyvekben” kiállítás az aulában 

Felelős: Seressné Barta Ibolya 

Határidő: március 13. 
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 A tanulók középiskolai felvételi adatlapjainak módosítási lehetősége 

Felelős: 8. évfolyamos osztályfőnökök, Pozdora Zsuzsa 

 

 Kenguru Országos Matematika Verseny alsós és felsős diákok részvételével 

Felelős: Mészárosné Erdélyi Tünde, szaktanárok 

Határidő: kiírt időpont szerint 

 

 Orchidea Pangea matematika verseny iskolai fordulója 

Felelős: Mészárosné Erdélyi Tünde 

Határidő: kiírt időpont szerint 

 

 Részvétel a Hétszínvirág Óvoda, a Tócóskerti Óvoda, a Margit Téri Óvoda és a 

Százszorszép Óvoda szakmai napján 

Felelős: 4. osztályos nevelők 

 

 7. évfolyamosok látogatása a TISZK-be, „szakmakóstoló” és bemutató 

Felelős: Vagyas Zsuzsa, Molnár József, Pozdora Zsuzsa 

 

 Megyei Elsősegélynyújtó Verseny 

Felelős: Kissné Karacs Róza 

Határidő: március vége, április eleje 

 

Április 

 

 Témahét a fenntarthatóság és környezettudatosság jegyében         

Felelős: Szombathy András intézményvezető, Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes, 

Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes és a tantestület tagjai 

Határidő:  április 23-27.           

 

 Iskolai vetélkedő a Felvidékről  

Kiállítás előkészítése 

Felelős: Seressné Barta Ibolya, Vagyas Zsuzsa, Molnár József 

      Határidő: 2017. április 30-ig 

 

 Iskolaválasztást előkészítő érzékenyítő tréning a 7. évfolyamon 

Felelős: Pummer Józsefné fejlesztőpedagógus 

Határidő: április 6. 

 

 Kooperatív terápia alapozása 

Felelős: Pummer Józsefné fejlesztőpedagógus 

Határidő: folyamatos 

 

 XII. Megyei Tavaszi Fesztivál a művészeti iskolák tanulói számára a Méliusz Juhász 

Péter Megyei Könyvtárban 

Felelős: Megyesiné Agárdi Zsuzsanna és a művészeti iskola pedagógusai 

      Határidő: április 9.  

 

 Megemlékezés alsó tagozatosoknak a magyar költészet napjáról – Posztolj verset az utcára! 
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Felelős: Dremák Edit mkv., osztálytanítók 

Határidő: április 11. 

 

 Házi atlétikai versenyek 

Felelős: Bencsik Andrásné Juhász Katalin, Vad Gyula 

Határidő: április első fele (időjáráshoz alkalmazkodva) 

 

 Elsősök beíratása, tanulók fogadása 

Felelős: Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes, Bernátné Soltész Ilona 

iskolatitkár 

 

 Nyílt nap szülőknek 1. és 5. osztályokban 

Felelős: Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes, Radnainé Filep Ildikó 

intézményvezető-helyettes, az érintett kollégák 

Határidő: április 12.  

 

 A 2017/2018-es tanévre jelentkezések lebonyolítása  

Képességfelmérés a művészeti iskola leendő előképzős csoportjaiba 

Felelős: Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes, Dr. Ludmánné Huri Katalin, 

művészeti pedagógusok 

      Határidő: április (beiratkozás időpontja) 

 

 Megemlékezés a holocaust áldozatairól 

Felelős: Megyesiné Agárdi Zsuzsanna 

Határidő: április 12. 

 

 Határtalanul előkészítő óra  
Felelős: Seressné Barta Ibolya, Vagyas Zsuzsa, Molnár József 

Határidő: április 30-ig 

 

 A Föld Napja alkalmából természettudományi vetélkedő a felső tagozatosok részére 

Felelős: Bencsik Andrásné Juhász Katalin 

Határidő: április 24. 

 

 Tavaszi papírgyűjtés (kapcsolódva az iskolai „Jövőkép” program környezettudatosságra 

neveléséhez /Szelektív hulladékgyűjtésre nevelés) 

Felelős: DÖK, osztályfőnökök 

Határidő: április 26-27. 

 

 Segítségadás a 8. évfolyamos gyerekek szüleinek jogorvoslati eljáráshoz, a tanulók 

tájékoztatása az üres férőhelyekről, a rendkívüli felvételi eljárások kiírásáról 

Felelős: nyolcadikos osztályfőnökök, Pozdora Zsuzsa 

Határidő: április végéig 

 

 Tehetségmérés a 4. évfolyamon  

Felelős: intézményvezető, osztályfőnökök 

 

 Jelentkezések felmérése, lebonyolítása a művészeti iskolában 

Felelős: Dr. Ludmánné Huri Katalin,  

      Határidő: április utolsó hete  
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 Fogadó órák és szülői értekezletek tartása alsó és felső tagozaton 

Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök 

 Határidő:  április 24-28. 

                  felső: április 23.   

 

Május 

 

 Határtalanul tanulmányi kirándulás a hetedikeseknek Felvidékre 

Felelős: Seressné Barta Ibolya, Vagyas Zsuzsa, Molnár József  

Határidő: 2018. május 31-ig. 

 

 A művészeti iskolás növendékek zongora hangversenyei  

Felelősök: Mazajeva Enikő, Pitlovana Krisztina, Dr. Ludmánné Huri Katalin 

Határidő: május 10.  

 

 Határtalanul értékelő óra  

Felelős: Seressné Barta Ibolya, Vagyas Zsuzsa, Molnár József 

Határidő: május 31-ig 

 

 Anyák napi ünnepségek osztálykeretben  

Felelős: osztálytanítók, osztályfőnökök 

Határidő: május első hete 

 

 Madarak és fák napja  Ökofal  

Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök 

 

 Nyelvi kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamokon 

Felelős: Szombathy András intézményvezető, Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes,    

Kissné Gyönyörű Ibolya koordinátor, osztályfőnökök és nyelvtanárok 

      Határidő: május 16. 

 

 DE Neveléstudományi Kar általi tehetségmérés a 4. osztályokban  

Felelős: 4. osztályos tanítók 

Határidő: kiírás szerint 

 

 Év végi felmérések előkészítése, megíratása alsó tagozatban 

Felelős: Dremák Edit, Székely Béláné, szaktanárok 

Határidő: május 31-ig 

 

 Országos kompetenciamérés szervezése és lebonyolítása 6. és 8. évfolyamokon 

Felelős: Szombathy András intézményvezető, Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes,   

Kissné Gyönyörű Ibolya koordinátor, felmérésvezetők 

Határidő: május 23. 

 

 Év végi bemutató – a művészeti iskola gála műsora az aulában / vagy bemutató 

foglalkozás 

Felelős: Dr. Ludmánné Huri Katalin mkv. és a művészeti iskola tanárai 
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Határidő: május 24-25.  

 

 Ballagó osztályok fényképezése egyeztetés szerint 

Felelős: 8. évfolyamos osztályfőnökök 

 

 „Nárcisz” Futóverseny lebonyolítása 

Felelős: Bencsik Andrásné Juhász Katalin, Vad Gyula 

Határidő:  kiírás szerint 

Június 

 

 Tanulmányi osztálykirándulások  

Felelős: osztályfőnökök 

Határidő: június 1. 

 

 Határtalanul témanap Nemzeti Összetartozás Határtalanul címmel 

Felelős: Seressné Barta Ibolya, Vagyas Zsuzsa, Molnár József 

Határidő:  június 4-ig 

  

 Nemzeti összetartozás napjának megünneplése 

Felelős: Seressné Barta Ibolya, Vagyas Zsuzsa, Molnár József 

Határidő: június 4. 

 

 2. osztályosok hangos olvasásának felmérése és füzetvezetés ellenőrzése. 

Felelős: Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes, Dremák Edit munkaközösség 

vezető 

Határidő:  június 6.  

 

 Leendő 1. osztályosok szüleinek 0.szülői értekezlete 

Felelős: Szombathy András intézményvezető, Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-

helyettes, leendő 1. osztályos tanítók 

Határidő: június 8. 

 

 Mérés-értékelés a szolfézs tagozat alapfok II. csoportjaiban és alapvizsga szolfézs 

tagozaton 

Felelős:  Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes, Dr. Ludmánné Huri Katalin mkv., 

művészeti iskola pedagógusai 

Határidő: június 6-7.  

 

 Osztályozó értekezletek  

Felelős: Szombathy András intézményvezető, Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes, 

Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes  

Határidő:  június 6. művészeti iskola és az alsó tagozat 

                 június  7. felső tagozat 

 

 Könyvtárból kölcsönzött tankönyvek visszavétele alsó- és felső tagozatos tanulóktól.  

felelős: Seressné Barta Ibolya, osztályfőnökök 

Határidő: június  11-12. 

 



 35 

 8. osztályosok tanárbúcsúztatója 

Felelős: 8. évfolyamok osztályfőnökei 

Határidő: június 13. 

 

 Diákönkormányzati nap  

Felelős: Bencsik Andrásné Juhász Katalin, osztályfőnökök 

Határidő: június 14. 

 

 Ballagási ünnepség 

Felelős: 7-es osztályfőnökök, Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes 

Határidő: június 16.   10 óra 

 

 Óvodás Zsinórlabda bajnokság  

Felelős: Szombathy András intézményvezető 

Határidő: június 18. 

 

 Augusztusi javító vizsgák előkészítése 

Felelős: intézményvezető-helyettesek, érintett kollégák 

 

 Munkaközösségi értekezletek 

Az év végi felmérések értékelése, az éves beszámoló ismertetése, elfogadása 

Felelős: munkaközösség-vezetők 

Határidő:  június 20. 

 

 Tanévzáró ünnepély a művészeti iskola és az 1-7. évfolyam tanulói részére 

Felelős: Szombathy András intézményvezető, Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes, 

Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes, Dr. Ludmánné Huri Katalin, Szuszikné 

Medgyesi Zita, Szabóné Szarka Zsuzsa 

Határidő: június 20. (szerda)  16 és 17 óra 

 

 Tanévzáró-értékelő nevelőtestületi értekezlet  

Felelős: Szombathy András intézményvezető, Vezendi Katalin intézményvezető-helyettes, 

Radnainé Filep Ildikó intézményvezető-helyettes 

Határidő:  június 25. (hétfő) 

 

 XXII. Eötvös Kupa Nemzetközi Röplabdatorna 

Felelős: Szombathy András 

Határidő:  augusztus 18-23. 8.00-20.00-ig  

 

 

Debrecen, 2017. augusztus 31. 

 

 

 

 

 

                                                                                            Szombathy András 

                                                                                              intézményvezető 

 



 36 

 

A nevelőtestület a Munkatervet a 2017. augusztus 31-ei nevelőtestületi értekezleten 

elfogadta.                                                       Jegyzőkönyv. iktatószáma: 826-I/2017  

                                                                                             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 

 

DÖK  munkaterve  2017/2018-as tanévre 

 

Iskolánk diákönkormányzatának elsődleges feladata a tanulói érdekek képviselete. Emellett 

fontos a szabadidő hasznos eltöltése, közösségi élet szervezése. A DÖK önállóbbá teszi a 

diákokat, színesebbé teszi a diákéletet. 

Ahhoz, hogy jól működjön a DÖK szükséges, hogy ismerjék, alkalmazzák a jogaikat a tanulók. 

A gyakorlatban az iskolai élet és programszervezés érvényesül leginkább. Keressük az új 

elemeket a hagyományok mellett, hogy tartalmasabbá tegyük programjainkat. 

Házirendünket, az Etikai Kódexünket minden tanév elején átnézzük. 

A tanulók javaslata alapján állítjuk össze az éves munkatervet. 

Szeptembertől minden hónap 3. hetében ülést tartunk. 

Diákönkormányzatunknak minden diák alanyi jogon tagja, az üléseinkre 3. osztálytól járnak a 

diákok.  

Tanév végén iskolagyűlést hívunk össze, ahol beszámolunk az eltelt időszak eseményeiről. 
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Célunk : 

- A tartalmas iskolai élet kialakítása 

- Az ÖKO iskolai program hatékony segítése 

- Környezetvédelem, egészséges életmód tanulása 

- Témahetek programjának lebonyolítása 

- Szabadidős programok szervezése, kirándulások 

Működési területeink, feladataink: 

 

                -  A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetés felé, a nevelőtestületben,  

   iskolaközösségben 

      

                - Diákélet mindennapjainak szervezése, ügyeleti rendszer beindítása 

 

                - Folyamatos tájékoztatása a diákoknak - fotó, faliújság, diákgyűlés  

 

                - Az osztályfőnöki munkaközösséggel, iskolai könyvtárral való szoros kapcsolat- 

                  tartás 

Feladatok ütemezése 

Szeptember 

 Alakuló értekezlet. 

 Vezetőség választás. 

 Szervezési feladatok megbeszélése. Tanulói ügyelet beindítása. 

 Aktuális kérdések 

 Élménybeszámoló a nyári táborokról 

 Őszi papírgyűjtés beindítása 

 

Október           

 DÖK gyűlés. 

 Állatok világnapja. 

 Osztályképviselőivel a Házirend megbeszélése. 

 Ismerkedés a tanulói jogokkal 

 Őszi kirándulás megszervezése Budapestre (8. évfolyam) 

 

November 

 DÖK gyűlés. 

 Origami verseny 

 Házi foci kupa 

 Parlamentáris módszerekkel való ismerkedés, vita, érvek-ellenérvek 

December 
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 DÖK gyűlés. 

 Mikulásváró, diszkó felső tagozatosok számára. 

 Adventi témahét  

 Közös karácsonyi műsor a könyvtárral 

 Karitatív tevékenység rászoruló gyerekeknek ajándékgyűjtés, segítségnyújtás 

 Karácsonyi vásár 

 

Január 

 DÖK gyűlés. 

  Szánkó túra             Határidő: időjárástól függően 

 Szkander verseny szervezése és lebonyolítása. Legerősebb tanuló keresése 

 Nyári táborok meghirdetése 

 

Február 

 DÖK gyűlés. 

 Farsangi kavalkád, majd diszkó a résztvevők számára 

    Hogyan mondjam el? (Sérelmeim megbeszélése.) 

 

Március         

 DÖK gyűlés. 

 Tavaszi kirándulás (Nyuszi túra) 

 Futóverseny: iskolánk „Leggyorsabb” tanulójának keresése 

 Beszélgetés a barátságról 

 

Április  

 DÖK gyűlés.  

 Tavaszi papírgyűjtés 

 Kislabda dobó verseny: iskolánk „Legjobb dobójának” keresése 

 Kommunikációs gyakorlatok. 

 

Május 

 DÖK gyűlés. 

 Iskolagyűlés előkészítése 

 Iskolánk „Legügyesebb ugrójának” keresése 

 Vidám történetek a tanév során – Stand Up 

 

Június 

 DÖK nap, iskolagyűlés 

 Ballagás 

 Éves munka értékelése 
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Debrecen, 2017. augusztus 30. 

 

 

Bencsik Andrásné Juhász Katalin 

  DÖK segítő tanár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet 

 

Tervezett fontosabb versenyeink a 2017/2018-as tanév folyamán 

 

Verseny 

megnevezése 
Verseny időpontja Tantárgy Felelőse 

 

XI. Megyei Szabó 

Magda Próza- és 

Mesemondó Verseny 

a művészeti iskolák 

tanulói számára 

 

2017. november 13.  

 

Méliusz Juhász Péter 

Megyei Könyvtár 

dráma és színjáték, 

prózamondás 

Megyesiné Agárdi 

Zsuzsanna 

Vörösmarty Kupa, 

városi labdarúgó 

torna 

 

2017. november 18-

19., 2018. február 

17-18. 

testnevelés, futball Vad Gyula 

Megyei Vörösmarty 

Napok – 

szavalóverseny és 

idegen nyelvi 

verseny angol és 

2017. november 27. 

magyar irodalom, 

német- és angol 

idegen nyelv 

humán 

munkaközösség 

tagjai 
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német nyelvből 5-8. 

évfolyamokon. 

A nyelvi verseny 

írásbeli, kompetencia 

alapú feladatokból áll. 

Ez a verseny 

iskolánkban több, mint 

20 éve kerül 

megrendezésre. 

Mikulás Kupa – 

Nemzetközi 

Röplabdatorna 

 

2017. december 2-3. 
testnevelés, 

röplabda 
Szombathy András 

Óvodás Zsinórlabda 

bajnokság 

2017. január 19. 

június 18. 

testnevelés, 

röplabda 
Szombathy András 

XII. Tavaszi Megyei 

Versfesztivál a 

művészeti iskolák 

tanulói számára 

 

2018. április 9.  

 

Méliusz Juhász Péter 

Megyei Könyvtár 

dráma és színjáték, 

versmondás 

Megyesiné Agárdi 

Zsuzsanna 

Megyei 

Vöröskeresztes 

Elsősegélynyújtó 

verseny 
megrendezése 

 

2018. március/április 

folyamán 

biológia/egészségtan 

elsősegély-nyújtás 
Kissné Karacs Róza 

XXII. Eötvös Kupa 

Nemzetközi 

Röplabdatorna 

2018. augusztus 18-

23. 

testnevelés, 

röplabda 
Szombathy András 

 


