A tanév helyi rendje
2018-2019
Tanítás nélküli munkanapok:
A 2018/2019. tanév rendjéről 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 5.§ alapján hat tanítás nélküli munkanap
lesz a tanévben, melyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a DÖK jogosult dönteni, egyet pedig
pályaorientációs célra kell felhasználni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2018. szeptember 22. szombat: program: családi főzőnap
2018. szeptember 29. szombat: Fenntarthatósági nap - kiállítás
2019. február 6. szerda: Szakmai tevékenység – félév munkáját érétkelő nevelési értekezlet
2019. február 28. csütörtök: Szakmai tevékenység – felkészülés a tavaszi szakmai napra
2019. március 1. péntek: Pályaorientációs nap
2019. április 13. szombat: Ökonap – programjáról a DÖK döntési joggal rendelkezik

A nevelőtestület értekezletei:
Osztályozó értekezletek:
1. 2018. január 22. – Felsős osztályozó értekezlet az első félév végén
2. 2018. január 23. – Alsós osztályozó értekezlet az első félév végén
3. 2019. június 12. – Alsós osztályozó értekezlet a tanév végén
4. 2019. június 13. – Felsős osztályozó értekezlet a tanév végén
Nevelési értekezletek:
1. szeptember 26. – Téma: Sportnap előkészítése. Fenntarthatósági nap előkészítése. Felkészülés az
október 6-i és az október 23-i megemlékezésekre.
2. október 24. – Téma: Márton nap, szakmai napok előkészítése. Tartós élelmiszergyűjtés előkészületei.
3. november 28. – Téma: Felkészülés a szöveges értékelésekre. A szakmai nap értékelése. Felkészülés
az adventi vásárra, koszorúkötésre és a karácsonyi koncertre.
4. február 6. – Téma: Féléves nevelési értekezlet. A félév munkájának értékelése a munkaterv alapján.
A következő félév szakmai feladatainak pontosítása.
5. március 6. – Téma: A történelmi vetélkedő előkészítése. A költészetnapi pályázat előkészítése.
6. április 3. - Téma: Felkészülés az ökohétre

7. április 17. – Téma: Felkészülés a Fest a kerület szakmai rendezvényre.
8. május 29. – Téma: Felkészülés a pünkösdi királyválasztásra.
9. június 26. – Tanévzáró értekezlet. A tanév munkájának értékelése. A következő tanév feladatainak
meghatározása.
10. augusztus 21. – alakuló értekezlet. A nevelőtestület megalakulása, a munkaközösségek, munkacsoportok megalakulása, felelősök felkérése.
11. augusztus 30. – Tanévnyitó értekezlet. A tanév feladatainak meghatározása. Az igazgatói beszámoló elfogadása.
Vezetőségi értekezletek:
Az első félévben minden hétfőn, 11. 15 – től, a negyedik órában. A második félévben az órarend változásától
függően módosulhat az időpont.
Vezetőségi tagok:


Intézményvezető (Ungár Ágnes)



Tagintézmény-vezető (Tóth Nóra)



Intézményvezető-helyettes (Molnár Rita)



Munkaközösség-vezetők (Asbóthné Kriston Viktória, Róna Katalin, Sum Béla)



Gazdasági-technikai vezető munkatárs (Kristóf Zsóka)

A vezetőségi üléseken a nevelőtestület meghívott tagjai is részt vehetnek.

Iskolai énekkar
Az iskolai énekkar próbái minden héten pénteken, 14 óra és 15 óra között vannak.
Szeptember
események

3

hétfő

4

kedd

5

szerda

tanévnyitó
szülői értekezlet 1. osztály
szülői értekezlet: 4. osztály
szülői értekezlet: 2. osztály
Szülői értekezlet: 5. osztály
Határidő: természetfotó és művészeti
iskola jelentkezés
Szülői értekezlet: 7. osztály
Szülői értekezlet 8. osztály

felelős
tanítási
napok
száma
1
Ungár Ágnes
Szilvásiné
Turzó Ágnes
Ungár Ágnes
2
Róna Katalin
Simon Judit
3
Tóth Nóra,
Nagy Zsuzsanna
Sum Béla
Molnár Rita

ellenőrzésre
szolgáló dokumentum
nem releváns
jegyzőkönyv
jegyzőkönyv
jegyzőkönyv
jegyzőkönyv
digitális jelentkezés
jegyzőkönyv
jegyzőkönyv

6
7

csütörtök
péntek

Szülői értekezlet: 6. osztály

4

Jelentkezési határidő a szakkörökre

5

Fejlesztő órarend elkészítése, beszédhibák szűrése, csoportbeosztás
Fejlesztés naplózásának megszervezése,
külívek megnyitása, kollégák tájékoztatása

Szülők tájékoztatása a gyermekek bontott csoportba való osztásáról
10
11
12
13

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
14 péntek

Erdei Iskola 4. osztály
Erdei Iskola 4. osztály
Erdei Iskola 4. osztály
Erdei Iskola 4. osztály

6
7
8
9

Kapcsolatfelvétel a kerületi munkaközösséggel

10

Erdei Iskola 4. osztály
SNI és BTMN táblázatok frissítése

20 csütörtök

ruhagyűjtési akció

14

8. osztályos kontrollvizsgálatok indítása

21 péntek

4. osztályos könyvtárlátogatás

15

22 szombat

Családi főzőnap

TNM

Tóth Zsuzsanna
felsős szaktanárok
Kelem Ildikó
(fejlesztő
munkaközösség)
Kővári Bettina, Kelemen Ildikó,
Kriston viktória (fejlesztő munkaközösség)
osztályfőnökök, Asbóthné Kriston Viktória
Ungár Ágnes
Ungár Ágnes
Ungár Ágnes
Ungár Ágnes

jegyzőkönyv

Komenczi
Judit, Szilágyi Éva
(Nyelvi
munkacsoport)
Ungár Ágnes
Asbóthné
Kriston Viktória, Nagy
Zsuzsanna
Kassainé
Kovács
Krisztina
(öko munkacsoport)
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő munkacsoport)
Kornis Andrea
Ungár Ágnes, Tóth
Nóra, Molnár Rita

digitális levél/beszámoló

digitális jelentkezés
órarend, csoportbeosztás
külívek

digitális tájékoztató
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns

nem releváns
sni btmn táblázat
nem releváns

kontrollvizsgálatok másolata
nem releváns
digitális fotók

26 szerda

Nevelési értekezlet: sportnap programjának egyeztetése, aktuális ügyek

18

Ungár Ágnes jegyzőkönyv

28 péntek

aktuális, első félévre eső kontrollvizsgálatok indítása SNI, BTMN

20

29 szombat

fenntarthatósági nap

TNM

Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő munkacsoport)
Tóth Nóra
(ökocsoport,
művészeti iskola)

események

tanítási
napok
száma

kontrollvizsgálatok másolata
digitális fotók

Október

Művészeti Iskola

dátum nélkül

Márton napi lámpások elkészítése a
művészeti iskolásokkal, az adományokat fogadó szervezet, intézmény leszervezése
Online tárhely létrehozása fejlesztő
feladatok tematizált gyűjtésére, és a
bontott nyelvtan csoport feladatainak
gyűjtésére
Osztályfőnöki munkacsoport értekezlete
(Tűzriadó éles)

felelős

1

hétfő

21

5

péntek

Emlékezés az aradi vértanúkra - kiállítás
az aulában

25

8

hétfő

Bontott matematika csoportok tematikájának egyeztetése a fejlesztő mikrocsoporttal

26

Stratégia készítése a bontott matematika
csoportban történő reális értékelésről tervezés, egyeztetés

12

péntek

2. osztály Könyvtárlátogatás

30

13

szombat

Sportnap

31

Kővári Bettina,
Szilágyi Éva,
Csuvár Bernadett, Kriston
Viktória, Kelemen Ildikó
Osztályfőnki
munkacsoport
Ungár Ágnes,
Kanyó Viktor
Sum Béla, Simon Judit (humán munkacsoport) Osztályfőnökök
Lekli Istvánné,
Kriston viktória, Tóth Zsuzsanna
Ungár Ágnes,
Asbóthné Kriston Viktória,
Lekli Istvánné,
Tóth Zsuzsanna
Varga Levente
Varga Levente,
Kanyó Viktor

ellenőrzésre
szolgáló
dokumentum
nem releváns

nem releváns

jegyzőkönyv
jegyzőkönyv
nem releváns

jegyzőkönyv
jegyzőkönyv

nem releváns
forgatókönyv

15

hétfő

7. osztályos földrajz-történelem-művészettörténet vizsgatételeinek átdolgozása

32.

Első féléves egyéni fejlesztési tervek leadásának határideje
SNI- BTMN tanulók megyéni haladási
terveinek, és a minimum követelményeknek a megbeszélése a tanítókkal és
a szaktanárokkal
16

kedd

papírgyűjtés

33.

17

szerda

papírgyűjtés

34.

18

csütörtök

papírgyűjtés

35.

19

péntek

Iskolai ünnepély az '56-os forradalom
emlékére

36.

papírgyűjtés
3. osztály Könyvtárlátogatás
24

szerda

26

péntek

Nevelési értekezlet: Márton nap, tartós
élelmiszergyűjtés, aktualitások
4. osztály Könyvtárlátogatás
Fejlesztő órák naplóinak és a belíveknek az első ellenőrzése

(testnevelés
munkacsoport)
Csuvár
Berndett, Sum
Béla, Gál Nóra
(Felső tagozatos
munkaközösség)
Asbóthné Kriston Viktória
Kriston Viktória, Kelemn Ildikó (fejlesztő
munkacsoport)
Lekli Istvánné
(öko munkacsoport)
Lekli Istvánné
(öko munkacsoport)
Lekli Istvánné
(öko munkacsoport)
Simon Judit,
Sum Béla, Januj
Blanka (humán
munkacsoport)
Lekli Istvánné
(öko munkacsoport)
Ács Alexandra

37.

Ungár Ágnes

39.

Kornis Andrea
(napközis munkacsoport)
Kelemen Ildikó
(fejlesztő munkacsoport)

jegyzőkönyv

fejlesztési
tervek
jegyzőkönyv

nem releváns
nem releváns
nem releváns
forgatókönyv
nem releváns
nem releváns
jegyzőkönyv
nem releváns
nem releváns

őszi szünet okt. 29 – nov. 2.
November

dátum

események

Adventi naptár elkészítése és kihelyezése az aulában

felelős
tanítási
napok
száma
művészeti iskola

ellenőrzésre
szolgáló dokumentum
nem releváns

Tapasztalatok, nehézségek, problémák,
kérdések áttekintése
Adventi vásár megszervezése
5

hétfő

tartós élelmiszer gyűjtésének kezdete

40.

6

kedd

reál munkacsoport értekezlete

41.

7

szerda Nyelvi munkacsoport szakmai műhely,
szakmai egyeztetés
péntek Közös játékdélután a napköziben

42.

9

44.

autista tanulók ellátását nyomonkövető
megbeszélés

10
12

szombat
hétfő

TTK - Varga Tamás napok keretében
előadás
Márton nap

45.
46.

Tökfaragás, udvardíszítés
16

péntek 2. osztályos könyvtárlátogatás

50.

esetmegbeszélő alkalom határideje

19

hétfő

Felsős fogadónap

51.

21

szerda Szakmai nap: Szóbeli és írásbeli szövegalkotás fejlesztése

53.

23

péntek 3. osztályos könyvtárlátogatás

55.

Komenczi Judit jegyző(nyelvi munkakönyv
csoport)
művészeti iskola nem releváns
Ungár Ágnes
szülői felhívás
reál munkacsojegyzőport
könyv
nyelvi munkajegyzőcsoport
könyv
Varga Levente
nem rele(napközis mun- váns
kacsoport)
Asbóthné Krisjegyzőton Viktória,
könyv
Cserményi Lilla,
Munkácsi Bettina, Ungár Ágnes (fejlesztő
munkacsoport)
Ungár Ágnes,
Kriston Viktória
Mezősiné Barabás Orsolya (tanító munkacsoport)
művészeti iskola
Varga Levente
(napközis munkacsoport)
Kriston Viktória
(fejlesztő munkacsoport)
felsős munkaközösség
Ungár Ágnes,
Mezősiné Barabás Orsolya,
Szilvásiné Turzó
Ágnes, Róna
Katalin (tanítói
munkacsoport)
Ács Alexandra

ppt
forgatókönyv
nem releváns
nem releváns
jegyzőkönyv
jelenléti ív
forgatókönyv, felhívás

nem releváns

28

szerda Nevelési értekezlet: adventi vásár, karácsonyi koncert, aktuális ügyek

58.

Ungár Ágnes

jegyzőkönyv

30

péntek Madáritatók és madáretetők elhelyezésének határideje
adventi vásár

60.

öko munkacsoport
művészeti iskola, szülői
munkaközösség
alsós osztályfőnökök (tanítói
munkacsoport)

nem releváns
nem releváns

teremdíszítés

nem releváns

December
események

dátum
nélkül
7
péntek

Féléves művészeti iskolai kiállítás előkészítése
4. osztályos könyvtárlátogatás

felelős
ellenőrzésre
taníszolgáló dotási
kumentum
napok
száma
művészeti iskola

66.

Kornis Andrea
Asbóthné Kriston Viktória
(fejlesztő Munkacsoport)
Varga Levente

Beküldés első szakértői vizsgálatra (nem
kontroll)
14

2. osztályos könyvtárlátogatás

71.

17

péntek
hétfő

1. 4. osztályos betlehemes

72.

18

kedd

3. osztályos betlehemes

73.

19

szerda 2. osztályos betlehemes

74.

20

csütörtök

75.

Karácsonyi koncert
Karácsonyi koncert díszletének elkészítése, felrakása, tanári karácsonyi díszítése
Téli szünet
dec. 21 – jan. 2.

Január

nem releváns
kontrollvizsgálatok
másolatai

nem releváns
Szilvásiné Unnem relegár Ágnes
váns
Mezősiné Bara- nem relebás Orsolya
váns
Róna Katalin
nem releváns
Ungár Ágnes,
forgatóJanuj Blanka
könyv,
meghívók
művészeti iskola nem releváns

események

Nyolcadik osztályosok továbbtanulási
jelentkezési lapok kitöltése

felelős
tanítási
napok
száma
felsős munkaközösség (Molnár
Rita, Kanyó
Viktor)

Félévi fejlesztő értekezletek
Művészeti iskola féléves kiállítása
Első osztályosok logopédiai újraszűrése

1-2. osztály könyvtárlátogatás

18

péntek

iskolai prózamondó és szavaló verseny

87.

3-4 osztály könyvtárlátogatás

21

hétfő

sni tanulók félévi szöveges értékelésének elklészítési határideje

88.

22

kedd

felsős osztályozó értekezlet

89.

23

szerda alsós osztályozó értekezlet

90.

25

péntek

92.

30

szerda Országos angol verseny iskolai fordulója

szöveges értékelések leadásának határideje
napközis alsós Ki mit tud?

95.

ellenőrzésre
szolgáló dokumentum
jelentkezési
lapok (nem
az intézménynél)

fejlesztő munkacsoport
Művészeti iskola
Kelemen Ildikó
(fejlesztő munkaközösség)
Kassainé Kovács Krisztina,
Varga Levente
(napközis munkacsoport)
(Humán munkacsoport) Nagymihály Alexandra, Kővári
Bettina

jegyzőkönyv
nem releváns
nem releváns

Ács Alexandra,
Kornis Andrea
(Napközis munkacsoport)

nem releváns

Asbóthné Kriston Viktória (fejelsztp munkaközösség)
felsős munkaközösség, Ungár
Ágnes, Sum
Béla

szöveges értékelések

Ungár Ágnes,
Róna Katalin
szaktanárok, fejlesztők
Ács Alexandra
(Napközis munkacsoport)
Komenczi Judit,
Szilágyi Éva
(nyelvi munkacsoport)

jegyzőkönyv
szöveges értékelések
nem releváns

nem releváns

nem releváns

jegyzőkönyv

forgatókönyv

Február
események

dátum nélkül

Nyolcadik osztályosok továbbtanulási
jelentkezési lapok kitöltése

1
6

7
8

felelős
tanítási
napok
száma
felsős munkaközösség (Molnár
Rita, Kanyó
Viktor)

Nyelvi munkacsoport hónap végéig
szakmai műhelyt tart a tapasztalatokról,
nehézségekről
Költészet napi pályázat kiírása

nyelvi munkacsoport

péntek
szerda

félévi értesítők kiosztása

97.

Nevelési értekezlet: a félév pedagógiaiszakmai munkájának értékelése, a következő félév teendőire való felklészülés. Farsangi egyeztetés

TNM

csütörtök
péntek

Reál munkacsoport értekezlet

100.

Farsangi kézműves délután a napköziben

101.

félévi fejlesztő értekezletek befejező határideje

fejlesztő órák naplóinak és a belívek ellenőrzése

ellenőrzésre
szolgáló dokumentum
jelentkezési
lapok (nem
maradnak
az intézménynél)
jegyzőkönyv

művészeti iskola pályázati
felhívás
digitális
napló
Ungár Ágnes
jegyzőkönyv

Reál munkacsoport
Kornis Andrea,
(napközis munkacsoport)
Asbóthné Kriston Viktória
(fejlesztő munkaközösség)

jegyzőkönyv
nem releváns

Kelemen Ildikó
(fejlesztő munkacsoport)
Asbóthné Kriston Viktória
(fejlesztő munkaközösség)

nem releváns

jegyzőkönyv

11

hétfő

Az első féléves egyéni fejlesztési tervek
leadási határideje

102.

fejlesztési
tervek

13

szerda

felsős fogadónap

104.

felsős szaktanárok (felsős munkaközösség)

jelenléti
ívek

15

péntek

1-2 osztály könyvtárlátogatás

106.

Kassainé Kovács Krisztina,
Varga Levente
(napközis munkacsoport)

nem releváns

Esetmegbeszélő alkalom megtartásának
határideje

21

csütörtök

A 3-4 osztály könyvtárlátogatás

110.

22

péntek

Farsang

111.

Egyéni farsangi műsorok

Farsangi díszlet elkészítése és felrakása
25

hétfő

A kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapja kiállítás az aulában

112.

installáció készítése a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjára
28

csütörtök

Szakmai tevékenység – felkészülés a tavaszi szakmai napra

TNM

második félévben esedékes kontrollvizsgálati kérvények beküldése

Asbóthné Kriston Viktória
(fejlesztő munkaközösség)

jegyzőkönyv

Ács Alexandra,
Kornis Andrea
(napközis munkacsoport)
Róna Katalin,
Varga Levente
(tabító munkacsoport)
alsós osztályfőnökök (tanítói
munkacsoport)
Művészeti Iskola
Sum Béla, Simon Judit, Gál
Nóra (humán
munkacsoport)
művészeti iskola,

nem releváns

nevelőtestület

nem releváns

Asbóthné Kriston Viktória
(fejlesztő munkaközösség)

kontrollvizsgálati
kérelmek
másolata

forgatókönyv
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns

Március
események

dátum
nélkül
1
6

Nyolcadik osztályosok továbbtanulási
jelentkezési lapok kitöltése

péntek
szerda

felelős
tanítási
napok
száma
felsős munkaközösség (Molnár
Rita, Kanyó
Viktor))

Pályaorientációs nap

TNM

Nevelési értekezlet: történelmi vetélkedő, költészetnapi pályázat

117.

Ungár Ágnes,
Sum Béla, Simon Judit, Tóth
Nóra

ellenőrzésre
szolgáló dokumentum
jelentkezési
lapok (nem
maradnak
az intézménynél
jegyzőkönyv

8

péntek

autista tanulók ellátását nyomon követő
megbeszéléls határideje

119.

14

csütörtök

Történelmi vetélkedő az 1848-as forradalom tiszteletére

123.

Következő tanévi első osztály leendő tanulóinak kiválasztása, a fejlesztő kapacitás tervezése

költészetnapi pályázat határideje
19

kedd

21

csütörtök

reál munkacsoport értekezlet, megbeszélés a vizsgák előtt
Kerületi nyelvi verseny 4-7. osztályosoknak

125.
127.

nyelvi munkacsoport szakmai műhely:
belső hospitálás
22

péntek

1-2. osztály könyvtárlátogatás

128.

25

hétfő

5. osztályos vizsga

129.

26

kedd

6. osztályos vizsga

130.

27

szerda

7. osztályos vizsga

131.

28

csütörtök

Számolás készségek szűrésének előkészítése az alsó és a felső tagozaton

132.

Asbóthné Kriston Viktória,
Cserményi Lilla,
Munkácsi Bettina, Ungár Ágnes
Sum Béla, Simon Judit (humán munkacsoport)
Ungár Ágnes,
Asbóthné Kriston Viktória és a
fejlesztők (fejlesztő munkacsközösség)
Művészeti iskola
reál munkacsoport
nyelvi munkacsoport, Molnár
Rita, Ungár Ágnes
nyelvi munkacsoport
Kassainé Kovács Krisztina,
Varga Levente
(napközis munkacsoport)
felsős munkaközösség
felsős munkaközösség
felsős munkaközösség
Darabos Erika,
Oravecz Márta
és Mezősiné Barabás Orsolya
segítségével (fejlesztő munkaközösség)
Fejlesztők, matematika szaktanárok, tanítók,
Asbóthné Kriston Viktória

jegyzőkönyv

forgatókönyv
névlista

nem releváns
nem releváns
jegyzőkönyv/ forgatókönyv,
óratervek
nem releváns

jegyzőkönyv
jegyzőkönyv
jegyzőkönyv
jegyzőkönyv

29

péntek

3-4. osztály könyvtárlátogatás

133.

Ács Alexandra,
Kornis Andrea
(napközis munkacsoport)

nem releváns

Április
tanítási felelős
napok
száma
Ágyások rendezése, veteményezés
Lekli Istvánné,
Kassainé Kovács Krisztina
(öko munkacsoport)
költészet napi pályázat flerakása, pályáművészeti iszatok díjazása
kola
Alkotó tábor meghirdetése
művészeti iskola
Művészeti iskola év végi kiállítás előkéművészeti isszítése
kola
Nevelési értekezlet: Ökohét, költészet136.
Ungár Ágnes
napi kiállítás, aktualitások
ökohét kezdete
139.
öko munkacsoport
Felsős szakmai nap. Bemutató tanítások 140.
Sum Béla, Sitörténelembből
mon Judit (humán munkacsoport)
papírgyűjtés
141.
Lekli Istvánné
(öko munkacsoport)
Költészet napja - pályázat eredményhir- 142.
Tóth Nóra, Gál
detése, kiállítás megtekintése
Nóra, Molnár
Rita (humán
munkacsoport)
papírgyűjtés
Lekli Istvánné
(öko munkacsoport)
szemétszedés
143.
öko munkacsoport
papírgyűjtés
Lekli Istvánné
(öko munkacsoport)
ökonap
144.
öko munkacsoport
holokauszt emléknap - kiállítás az aulá- 146.
Sum Béla, Siban
mon Judit, Gál
Nóra (humán
munkacsoport)

dátum nélkül

események

3

szerda

8

hétfő

9

kedd

10

szerda

11

csütörtök

12

péntek

13

szombat
kedd

16

ellenőrzésre
szolgáló dokumentum
nem releváns

nem releváns
felhívás
nem releváns
jegyzőkönyv
forgatókönyv
óratervek

nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
forgatókönyv
nem releváns

húsvéti délután: társasjáték, kézműves,
udvari játék
17

29

szerda

Nevelési értekezlet: Fest a kerület

147.

hétfő

tavaszi szünet ápr. 18 – 26.
esetmegbeszélő alkalmak indulása

148.

Ács Alexandra
(napközis
munkacsoport)
Ungár Ágnes

forgatókönyv
forgatókönyv

Asbóthné Kris- jegyzőton Viktória
könyv
(fejlesztő munkaközösség)

Május
események

tanítási felelős
napok
száma
Művészeti Iskola
Művészeti Iskola

tanév végi művészeti iskolai kiállítás
kirakása
Következő tanévi művészeti iskolai jelentkezések meghirdetése
3

péntek

4

szom- FEST a KERÜLET
bat
szerda 8. természetismeret vizsga

152.

9

csütörtök

8. idegennyelv szóbeli vizsga

156.

10

péntek

2-3. osztály könyvtárlátogatás

157.

13

hétfő

erdei iskola 2-3
158.
Számolási készségek mérésének előkészítése

8

Esetmegbeszélő alkalmak határideje

151.

155.

Asbóthné
Kriston viktória (fejlesztő
munkaközösség)
Művészeti Iskola
(felsős munkaközösség)
Molnár Rita,
Sum Béla és
az érintett
szaktanárok
(felsős munkaközösség)
Molnár Rita,
Sum Béla és
az érintett
szaktanárok
Varga Levente, Ács
Alexandra
(napközis
munkacsoport)

ellenőrzésre szolgáló dokumentum
nem releváns
művészeti
iskola felvételi
rendje
jegyzőkönyv

forgatókönyv
jegyzőkönyv

jegyzőkönyv

nem releváns

programok
Asbóthné
jegyzőKriston Viktó- könyv
ria (fejlesztő

munkaközösség)
14

kedd

Számolási készségek mérésének előkészí- 159.
tése

15

szerda erdei iskola felső

160.

Számolási készségek mérésének előkészítése

16

csütörtök

Számolási készségek mérésének előkészí- 161.
tése

17

péntek

1. osztály könyvtárlátogatás

162.

Számolási készségek mérésének előkészítése

20

hétfő

Számolási készsége mérésének kezdete a
következő tanévi bontott csoportok tervezéséhez

22

szerda Országos Idegennyelvi kompetencia
mérés

165.

24

péntek

167.

4. osztály könyvtárlátogatás

Számolási készsége mérésének befejezése a következő tanévi bontott csoportok
tervezéséhez

163.

Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő
munkaközösség)
érintett osztályfőnökök
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő
munkaközösség)
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő
munkaközösség)
Kassainé Kovács Krisztina
(alsós munkacsoport)
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő
munkaközösség)
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő
munkaközösség)
Molnár Rita,
érintett osztályfőnökök
(Tóth Zsuzsanna) szaktanárok
Kornis Andrea (napközis
munkacsoport)
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő
munkaközösség)

jegyzőkönyv

programok
jegyzőkönyv

jegyzőkönyv

nem releváns
jegyzőkönyv

jegyzőkönyv

jelenléti
ívek

nem releváns
jegyzőkönyv

27

hétfő

Év végi mérések előkészítése

29

szerda Kompetencia mérés

168.

170.

Nevelési értekezlet: Pünkösdi királyválasztás, Online tárhely működéséről való
beszámoló

Asbóthné
KristonViktória (fejlesztő
munkaközösség)
Molnár Rita,
érintett osztályfőnökök,
szaktanárok
Kornis Andrea, Kővári
Bettina

jelenléti
ívek
jegyzőkönyv

Június
események

tanítási felelős
napok
száma

ellenőrzésre
szolgáló dokumentum

3

szombat
vasárnap
hétfő

Év végi mérések

173.

mérési eredmények

4

kedd

Év végi mérések

174.

5

szerda

Év végi mérések

175.

6

csütörtök

Év végi mérések

176.

7

péntek

Napközis Ki mit tud?

177.

1
2

Év végi mérések

Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő munkaközösség)
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő munkaközösség)
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő munkaközösség)
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő munkaközösség)
Ács Alexandra (napközis munkacsoport)
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő munkaközösség)

mérési eredmények

mérési eredmények

mérési eredmények

nem releváns
mérési eredmények

11

kedd

Pünkösdi királyválasztás

178.

Nemzeti összetartozás kapcsolódva a
pünkösdi királyválasztáshoz
12

szerda

felsős osztályozó értekezlet

179.

Év végi mérések

13

csütörtök

alsós osztályozó értekezlet

180.

Vizes buli

14

péntek

ballagás

15

szombat

Év végi szöveges értékelések elkészítésének befejező határideje a fejlesztett tanulókról

17

hétfő

Alkotótábor
Év végi fejlesztő értekezletek megkezdése

Naplók Zárása, Külívek és belívek ellenőrzésének megkezdése
Beszámoló a számolási készségek mérésenek eredményéről

18

kedd

Alkotótábor

181.

Kornis Andrea (napközis
munkacsoport)
Sum Béla, Simon Judit
(humán munkacsoport)
Sum Béla,
Molnár Rita,
Ungár Rita
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő munkaközösség)
Róna Katalin,
Ungár Ágnes
Kassainé Kovács Krisztina (napközis munkacsoport)
Sum Béla,
Szilágyi Éva
(felős tagozatos munkaközösség)
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő munkaközösség)
Művészeti iskola
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő munkaközösség)
Kelemen Ildikó (fejlesztő munkaközösség)
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő munkaközösség)
Művészeti iskola

forgatókönyv
forgatókönyv
jegyzőkönyv
mérési eredmények

jegyzőkönyv
nem releváns

forgatókönyv

szöveges értékelések

program
jegyzőkönyv

nem releváns
jegyzőkönyv

nem releváns

19

szerda

Alkotótábor

20

csütörtök

Bizonyítványosztás
Alkotótábor

21

péntek

beszámolók leadásának határideje
Alkotótábor

25

kedd

Év végi fejlesztő értekezletek befejezése

Naplók Zárása, Külívek és belívek ellenőrzésének befejezése
Beszámoló a számolási készségek mérésenek eredményéről

Fejlesztő és bontott csoportok előzetes
beosztása a 2019-2020-as tanévre

SNI BTMN tanulók 19-20-as tanévben
esedékes kontrollvizsgálatáról a névlisták megküldése a szakértői bizottságoknak
26

szerda

tanévzáró értekezlet

Művészeti iskola
Teljes nevelőtestület,
Ungár Ágnes
Művészeti iskola
nevelőtestület
minden tagja
Művészeti iskola
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő munkaközösség)
Kelemen Ildikó (fejlesztő munkaközösség)
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő munkaközösség)
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő munkaközösség)
Asbóthné
Kriston Viktória (fejlesztő munkaközösség)
Ungár Ágnes

nem releváns
törzslapok
nem releváns
beszámolók
nem releváns
jegyzőkönyv

naplók, külívek, belívek
jegyzőkönyv

bontott csoportok beosztása
kontrollvizsgálati
kérelmek
másolatai
jegyzőkönyv

