MUNKATERV
2018/2019

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és AMI
Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolája
2018

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolája

Tanév eleji helyzetelemzés
Tárgyi feltételek biztosítása a 2018-2019-es tanévre
A legszükségesebb karbantartási munkálatokat karbantartóink és a segítő szülők a nyár folyamán
elvégezték. A tantermekben is elkészültek a szükséges javítások, beázások nyomai átfestésre
kerültek. Sajnos a beázás okát nem sikerült megszünteteni, így hamarosan ez a probléma újra
jelentkezni fog. Reméljük, hogy rövid időn belül a tavalyi csőtörés nyomainak aszfaltozása az
udvarban megtörténik.
A taneszközeink száma nem változott az elmúlt esztendőben. Elhasználódott taneszközeink jól
segítették nevelő-oktató munkánkat. A projektorok javítása és karbantartása sajnos nem oldódott meg
ebben a tanévben sem.
A fénymásolópapír, az irodaszerek, takarítószerek beszerzése és kiszállítása határidőre
zökkenőmentesen megtörtént. A folyamatos működőképességünk fenntartását köszönjük a Siófoki
Tankerületi Központnak.

Szakmai munka tárgyi feltételeinek javítása
A jó színvonalú nevelő-oktató munkánkhoz a legszükséges tárgyi feltételek adottak, az eszközök
rendelkezésre állnak.
Iskolánk tantermei projektorokkal felszereltek. Működőképesek, de sajnos az elhasználódás jeleit
nap mint nap tapasztaljuk, pedig az interaktív anyagok használata a mindennapos munkánk fontos
segítője. Az IKT eszközök folyamatos karbantartására igyekszünk nagy gondot fordítani.
(projektorok, laptop, iskolai hálózat fejlesztése) Ezen eszközök állandó működőképességének
biztosítása elengedhetetlen feltétele nevelési-oktatási céljaink megvalósításának.
Az iskola bútorzatának fejlesztésére és cseréjére nagy szükség lenne, ebben nem sikerült előbbre
lépnünk. Az alsós évfolyamok osztályaiban sajnos a székek nagyon elhasználódtak (kiszálkásodtak),
a padok kopottak, töredezettek, balesetveszélyesek, cseréjük szükséges lenne.
Személyi feltételek alakulása
Iskolánk rendelkezik a jó szakmai munkához szükséges elegendő számú és végzettségű
szakemberrel.
• Pedagógusok száma:
37 fő
intézményvezető
1 fő
intézményvezető helyettes
1 fő
tanító
18 fő
tanár
17 fő
Tartósan távol lévő dolgozók:
GYES - en lévő dolgozók:
2 fő (tanító, pedagógiai asszisztens)
Pedagógiai munkát segítők száma: 2 fő
iskolatitkár
1 fő
pedagógiai asszisztens
1 fő
rendszergazda
1 fő (közös a Noszlopy G. Ált. Iskolával)
Két kolléganőnk Kiláné Meggyesi Zsuzsanna és Györei Istvánné nyugdíjba vonultak. Egyikük
helyére Fehér Zsoltné tanító-magyar szakos kolléganő áll be, a másikuk helyére jelentkezők
hiányában nem tudunk alkalmazni senkit. A könyvtár nyítvatartását könyvtár speciál kollégiumot
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végzett kolléganőkkel igyekszünk megoldani. Az alsó tagozat csoportszáma növekedett, mert a
leendő első osztályba beíratkoztott tanulók száma alapaján három első osztály indul. Ez a létszám
bővítést is jelent, így az alsó tagozat munkáját Beckné Vlasits Ildikó és Árvai Ilona tanítónők,
valamint Gájer Szilárd Imre tanító erősítik.
A hosszab ideje súlyos betegséggel küzdő Sümeginé Farkas Rita kolléganő felmentési idejét tölti,
amely 2019 februárjában fog lejárni. Az ő helyettesítésére továbbra is Schillinger Lívia tanítónő,
német szakos nyelvtanárt alkalmazzuk.
Az áttanítások száma valamelyest csökkent ebben az évben. Juhászné Kiss Gabriella két osztályban
(egy ötödik és egy nyolcadik) történelmet, a 6. és 7. évfolyamokon pedig Weinhardt Norbert 4 órában
technikát tanít.
A 7. és 8. osztályos biológia tanítás feladatát az előző évhez hasonlóan Boros Gábor rajz-biológia
szakos kolléga végzi, aki az idén már a Noszlopy iskola tanára lett. Iskolánkból Bohár Zsófia 18
órában tanít matematikát a Noszlopy Gáspár Általános Iskolában.
Technika tantárgy oktatását 5. évfolyamon Horváth László kollégánk közreműködésével oldjuk meg.

Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok:
Tanulók létszáma:
Ebből:
BTM tanuló
SNI tanuló
HHH tanuló
HH tanuló

392 fő
40 fő
14 fő
5 fő
15 fő

Tanulócsoportok száma: 17 csoport
alsó: 9 csoport
felső: 8 csoport
A felső tagozatban a napközis csoportok száma 2, a tanulószobás csoportok száma 1

.

Osztályfőnökök, osztálytanítók a 2018-19. tanévben
Alsó tagozat:
Osztály

Osztályfőnök

osztálytanító

1. a

Horváth László

Balogh Viktória

1. b

Fülöpné Buda Györgyi

Péterné Németh Beáta

1.c

Szarkáné Sárdi Viktória

Árvai Ilona

2. a

Nagy Gézáné

Beckné Vlasits Ildikó

2. b

Kocsisné Péter Gyöngyi

3. a

Horváth Tamásné

Jobbágyné Szarka Tímea

3. b

Elek Krisztina

Héger Józsefné

4. a

Horváth Lászlóné

Fehér Zsoltné

4. b

Schillinger Lívia

Horváth - Kovács Beáta
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Felső tagozat:
Osztály

Osztályfőnök

5. a

Zsiborásné Varga Gyöngyi

5. b

Guriczáné Kaposi Györgyi

6. a

Zsiborás József

6. b

Guricza Gyula

7. a

Légrádi-Pék Evelin

7. b

Dr. Ledniczki Istvánné

8. a

Stamler Edit

8. b

Sárkány Zsoltné

Munkaközösségek
A munkaközösségek az előző évnek megfelelően változatlan szervezeti formában működnek.
Önálló intézményi munkaközösségeink:
- Reál tárgyak (matematika- fizika-kémia – földrajz- biológia – informatika-technika)
Munkaközösség-vezető: Guricza Gyula,
- Idegen-nyelvi és humán tárgyak munkaközössége
Munkaközösség-vezető: Forgó Ferencné
- Alsó tagozatos munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Horváth Kovács Beáta
Az alábbi területeken összevont vagy közös munkaközösségek működnek:
- Testnevelés munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Bőle László
- Osztályfőnöki munkaközösség
Munközösség-vezető: Horváth Zoltánné
A Diákönkormányzat munkáját segítő tanár: Horváthné Simon Zsuzsanna

Nyári táborok
Az iskola nevelői által szervezett nyári táborok sok gyermeket fogadtak:
• Kosárlabda U12-U14
• Kézilabda tábor
• Angol nyelvi tábor
• Német nyelvi tábor
• Erdei iskola - Őrimagyarósd
• Társas-játék
Erzsébet nyári napközis tábor 164 tanuló 13 kolléga közreműködésével zajlott.
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Augusztus végén a leendő első osztályosok ismerkedtek az iskolával, iskolai szokásokkal, tanító
nénikkel és egymással.
Értesítlést kaptunk, hogy a Határtalnul program keretében a pályázó osztályunk (6.a ) az első
körben elnyerte a támogatást.

A 2018/2019. tanév kiemelt feladatai
A tanév fő feladatait a Köznevelési Törvény, és a Pedagógiai programunk határozza meg.
A Köznevelési Törvényben, valamint a végrehajtásról szóló rendeletben foglaltak szerint végezzük
nevelő-oktató munkánkat.
- 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
-

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról.

A tanév kiemelt feladatai, célkitűzései
• A pedagógiai programunkban megfogalmazott céloknak és feladatoknak megfelelően a
tanévi munkánk alapfeladatainak tekintjük:
o Az alapkészségek hatékony fejlesztését.
o A kompetencia alapú oktatás alapjain továbbhaladva, fontos feladatunknak tekintjük
a tanulók képességeinek megfelelő oktatást. A hatékony, kooperatív tanítási/tanulási
módszerek elsajátíttatását, és az önművelés igényének kialakítását.
o Az olvasás és írástechnika folyamatos fejlesztését. A szövegértés fejlesztését
tanórákon és tanórán kívül foglakozásokon.
o A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztését.
Beszédfejlesztés: a helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására
törekszünk.
o A különleges gondozást igénylő, a magatartási problémákkal rendelkező tanulókkal
olyan egyéni bánásmód kialakítására törekszünk, amely fejlesztésüket szolgálja és
beilleszkedésüket elősegíti.
o Hatékony módszertani eljárásokkal a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása.
o Fontos célkitűzésünk az egészséges életmód alapjainak megismertetése és
gyakoroltatása.
o A környezettudatos magatartás kialakítása, a környezet értékeinek megismerése,
megbecsülése, védelme. Tanulóinkban olyan szemlélet kialakítására törekszünk,
amelynek célja a lakóhely és lakókörnyezet megismerése és megóvása.
o Az egésznapos iskolai oktatás során a tanulói önállóság, a kötelességtudat erősítése.
o Egységesen és következetesen fellépünk a fegyelmezetlen magatartású és hanyag
szorgalmú tanulókkal szemben.
o Fontos feladatunknak tekintjük a verbális és fizikai erőszak visszaszorítását,
megelőzését, az iskolai fegyelmi helyzet javítását.
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o Kiemelt feladatunk a hatékony szülő - pedagógus és diák - pedagógus
együtmműködésének megvalósítása
• Hiányzások ellenőrzését kiemelten kezeljük.
• A különböző szintű tanulmányi és sportversenyekre, művészeti vetélkedőkre, pályázatokra
céltudatosan készítjük tanulóinkat.
• Mindennapi folyamatos, következetes munkával felkészítjük tanulóinkat „az olvasásiszövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődésének” országos mérésére.
• A hagyományainknak megfelelő színvonalas programokat, műsorokat biztosítunk az iskolai
rendezvényeken, ünnepségeken.
• Az iskola tárgyi feltételrendszerének, környezetének fejlesztésére törekszünk, fokozott
figyelmet fordítunk az értékmegóvásra, a rongálások megelőzése érdekében.
• Kiemelten figyelünk az intézményi kapcsolatainkra.
• A törvényi előírásoknak megfelelően tanulóinknak úszásoktatást szervezünk a Marcali
Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont támogatásával.
• Az egészségnevelésre és a környezeti kultúra fejlesztésére a jövőben is fokozottan
figyelünk.
• Színházlátogatásokat szervezünk az érdeklődő tanulók számára.
• Filharmóniai hangverseny bérletes előadásokt szervezünk a 3-8. osztályos tanulók számára
• Hatékony együttműködést kívánunk folytatni az egészségüggyel, az iskolai védőnővel, a
rendőrséggel, a szakszolgálat munkatársaival.
• A tanulószoba tanulási rendjét következetesen betartva nyugodt tanulási légkört biztosítunk.
• A tanév során előre tervezetten minden osztály 1 tanítási napot vehet igénybe tanulmányi
kirándulás céljára.
• Az erdei iskola szervezésére lehetőséget biztosítunk, az anyagi háttér megtermtéséhez
igyekszünk a pályázati lehetőségeket kihasználni, mert iskolai források erre nincsenek, ha
pályázati forrásból nem tudjuk biztosítani, akkor a költségek teljes egészében az érintett
szülőket terhelik.
Intézmény tanfelügyeleti ellenőrzésének jegyzőkönyv alapján készült intézkedési tervben
megfogalmazott feladaink
•

Reprezentatív módon elégedettség és a tanulók neveltségi szintjéről véleménykérdőív
kitöltetése a szülők és a pedagógusok körében.
o Felelős: BECS vezetője
o Határidő:
 Szülők:
2019. február 4. (Félévi szülői értekezlet)
 Pedagógusok:
2019. január 25. (Félévi tantestületi értekezleten)
 Értékelés:
2019. március 1-ig.
Az eredmények és az ebből következő feladatok megjelenítése a 2019/2020. tanévi
intézményi munkatervben
•

Az ötéves beiskolázási terv évenkénti kiegészítése, módosítása
o Felelős: Tagintézmény-vezető
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•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

 Határidő:
2019. március15-ig
A belső ellenőrzési terv és az éves önértékelési terv összhangjának biztosítása.
o Felelős: Tagintézmény-vezető, BECS vezetője
 Határidő:
2018. szeptember 15.
Az éves terv alapján működjön a belső ellenőrzés a BECS irányításával
o Felelős: Tagintézmény-vezető, BECS vezetője
 Határidő:
egész évben folyamatos
A diákcsoportok előitélet mentessége mint fejlesztendő terület jelenjen meg az osztályfőnöki
munkatervben cél és feladat meghatározással
o Felelős: Tagintézmény-vezető, osztályfőnöki munkaközösség-vezető
 Határidő:
szeptember 5.
Személyiség- és közösségfejlesztés tudatosabbá tétele az osztáéyfőnöki munkaközösségi
munkatervben. Célok, feladatok meghatározása.
o Felelős: Tagintézmény-vezető, osztályfőnöki munkaközösség-vezető
 Határidő:
szeptember 5.
Tanulók körében végzett elégedettségi kérdőív kitöltése az iskolai önszerveződés
lehetőségével kapcsolatban.
o Felelős: Tagintézmény-vezető, DÖK segítő tanár
 Határidő:
2018. november hónap
A DIFER és a NETFIT eredmények, és az ebből következő célok és feladatok megjelenítése
az éves intézményi munkatervben
o Felelős:
Tagintézmény-vezető,
alsós
munkaközösségvezető,
testnevelő
munkaközösség-vezető
 Határidő:
szeptember 5.
A végzett, továbbtanuló volt diákjaink eredményének követése érdekében kapcsolatfelvétel a
középfokú intézményekkel.
o Felelős: Tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettes
 Határidő:
2019. január 25-től folyamatos
Az intézményben működő szakmai munkaközösségek munkájának tervezése.
Az éves munkaközösségi munkatervekben megjelenő belső továbbképzés, mely pontosan
rögzíti a „szakmai megbeszélés” témáját és időpontját, ezek jegyzőkönyvvel, beszámolóval
való dokumentálása.
o Felelős: Tagintézmény-vezető helyettes, munkaközösség-vezetők
o Határidő:
folyamatos
Panaszkezelési rend elkészítése. Az elkészült panaszkezelési rend nyilvánossá tétele
o Felelős: Tagintézmény-vezető
o Határidő:
2018. szeptember
Az infrastrukturális feltételek (kicsi, szabványoknak nem megfelelő tornaterem, a nagyobb
rendezvények kiszolgálásához már szűkös aula) javítására intézkedési terv készítése.
o Felelős: Tagintézmény-vezető
2018. december
o Határidő:
Tárgyi feltételek javítására (pl. projektorok égői stb.) intézkedési terv készítése.
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o Felelős: Tagintézmény-vezető
o Határidő:
2018. október
•

•

Pedagógiai program összehangolása az új SNI irányelvekkel, SNI foglalkozások heti
időkeretének aktualizálása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
figyelembevételével.
o Felelős: Tagintézmény-vezető
o Határidő:
2018/2019. tanév első félév
A pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a
megvalósulást jelző eredménymutatók, indikátorok megjelenítése éves munkatervben,
továbbképzési tervben, belső ellenőrzési tervben.
o Felelős: Tagintézmény-vezető
o Határidő:
2018/2019. tanév első félév

A tanév folyamán a tanítási órákon kívüli foglalkozások időpontjai:
Alsós tehetséggondozó foglalkozások időpontja: hétfő: 1500- 1545
Iskolaotthonos és tanulószobás foglalkozások vége: 16 óra
Az úszásoktatásban a következő sorrendben vesznek részt az osztályok:
2018. szeptember 17 – október 26.:
4.a
3.a
5.b
2018. november 19. – 2019. január 25.:
2.b
3.b
6.a
2019. január 28. – 2019. március 14.:
6.b
5.a
7.a
2019. március 18. – 2019. május 31.:
2.a
4.b
7.b
Sportcsarnoki órák beosztása 2018. november 19-től 2019. március 14-ig:
Kedd:
4.a – 5.a;
7.b - 8.a;
6.a – 7.a;
Csütörtök:
4.b – 5.b;
2.a - 3.a;
Iskolai énekkari próba időpontja:
csütörtök 6. óra
péntek 6. óra
Tanulmányi versenyek 2018-2019-es tanévben
Intézményünk tanulói a következő tanulmányi versenyeken vehetnek részt:
„Regösök húrján...” országos vers-és prózamondó verseny
József Attila Szavalóverseny
„Szép Magyar Beszéd” verseny 5-8. évfolyamos tanulók számára
Alapműveleti Matematikaverseny
Országos Angol Nyelvi Verseny
Országos Német Nyelvi Verseny
Bolyai Matematika Csapatverseny
Herman Ottó Országos Biológiaverseny
Hevesy György Országos Kémiaverseny
Kalmár László Matematikaverseny
Öveges József Fizikaverseny
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny
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Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny
Történelem Tantárgyi Verseny
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Legyél Te is polihisztor (Kaposvár Kat. Gimn.)
Angol nyelvi verseny Balatonszentgyörgy
Alsós matematikaverseny, Balatonkeresztúr
Alsós anyanyelv – rajz verseny, Marcali Mikszáth
Alsós anyanyelv – környezetismeret verseny, Marcali Noszlopy
Hóy Tibor versmondó és rajzverseny Nemesvid
Rajz körzeti versenyek (Festetics P. Böhönye, Széchenyi Zs. Szakközépiskola)
Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny (régió, országos)
Futó Elemér Természetismeretverseny Balatonszentgyörgy
Természetismereti vetélkedő (Széchenyi Zs. Szakközépiskola SomogyzsitfaSzőcsénypuszta)
Középiskolák által 8. osztályos tanulóknak szervezett matematikai és idegennyelvi verseny
(Fonyód, Marcali, Balatonboglár, Kaposvár)
Bendegúz szaktárgyi versenyek
Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnázium, Szakközépiskola Kaposvár levelező feladatmegoldó
verseny
Sportversenyek:
Alsós játékos ügyességi verseny
Kinder+Sport (sport program)
Mikuláskupa
„Nagy vagy” játékos sportvetélkedő
Az MDSZ rendezésében sorra kerülő diákolimpiai versenyek:
(Az MDSZ versenynaptára alapján)
Atlétika:
mezei II-IV kcs., - többpróba II.- IV. kcs., - egyéni és váltó III- IV. kcs. CSB.
Játékos sportverseny
Kézilabda:
III. kcs. leány, - IV. kcs. leány
Kosárlabda:
III. kcs. fiú, - IV. kcs. fiú
Labdarúgás- Teremlabdarúgás:
I. kcs. fiú, - II. kcs. fiú, - III. kcs. fiú, - IV. kcs. fiú
Futsal:
IV. kcs. fiú
Úszás:
I-IV. kcs. fiú- leány „A”, „B”
Starndkézilabda leány
B-33 kosárlabda
A szakszövetségek rendezésében sorra kerülő diákolimpiai versenyek:
Asztalitenisz:
II. kcs. leány
Graapling:
I-IV. kcs. fiú- leány
Cselgáncs-judó:
I-IV. kcs. fiú- leány „B”
Karate:
I-IV. kcs. fiú- leány „B”
Sakk:
I-IV. kcs. fiú- leány
Minden olyan versenyen szeretnénk részt venni, amely az iskolánk oktatási nevelési
céljainak megvalósítását szolgálják.
A tanulók felkészítéséért az érintett szaktanár-kollégák, illetve tanítók a felelősek.
A 2018/2019-es tanév rendje
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A tanév rendjét és feladatait az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI
rendeletében szabályozta.
A tanítási napok száma: 181 nap.
Alakuló értekezlet:
Tanévnyitó értekezlet:
Tanévnyitó ünnepély:
Műsort ad:
Felelős:

2018. augusztus 21. 900 óra
2018. augusztus 30. 1400 óra
2018. szeptember 2. 1700 óra
2.a osztály – Nagy Gézáné
alsós énekkar – Mód Lászlóné
Jobbágyné Szarka Tímea igazgatóhelyettes

Szorgalmi idő:

2018. szeptember 3-ától – 2019. június 14-ig

A tanév első féléve:

2019. január 25-ig tart.
A félévi bizonyítvány kiadása: 2019. február 1-én.
2019. február 4. (hétfő)1400 óra

Félévi nevelőtestületi értekezlet:

A félévi munka értékelése.
Györei István intézményvezető
Felelős:
Jobbágyné Szarka Tímea igazgatóhelyettes
Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet:

2019. június 27. (csütörtök) 900
Felelős: Györei István intézményvezető

Ballagás, tanévzáró:
Felelős:
Műsorért felel:

2019. június 22. (szombat) 830 óra
Györei István intézményvezető
Felelős: Stamler Edit, Fülöp Andrea

Osztályozó konferencia:
Félévi:
Év végi:

2019. január 28. (hétfő) (alsó, felső 1400)
2019. június 12. (szerda) (alsó, felső 1400)

Csengetési rend:
Jelző csengetés:
1. óra:
2. óra:
3. óra:
4. óra:
5. óra:
6. óra:

750
(kedd: 740)
800–845
855–940
1000–1045
1055–1140
1150–1235
1245–1330

Tanulószobás foglalkozások:
felügyelet
1245–1315
1. tanóra:
1415–1500
2. tanóra:
1515–1600

1345–1415
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Szülői értekezletek:

Fogadó órák:

2018. október 1. (hétfő)1700 óra alsó tagozat
2018. október 2. (kedd) 1700 óra felső tagozat

2018. október 1. (hétfő) 1800 óra alsó tagozat
2018. október 2. (kedd) 1800 óra felső tagozat

2018. december 3. (hétfő) 1700 óra alsó tagozat
2018. december 4. (kedd ) 1700 óra felső tagozat

2018. december 3. (hétfő) 1800 óra alsó tagozat
2018. december 4. (kedd) 1800 óra felső tagozat

2019. február 4. (hétfő) 1700 óra alsó tagozat
2019. február 5. (kedd) 1700 óra felső tagozat

__________________________

__________________________

2019. március 4. (hétfő)1700 óra alsó tagozat
2019. március 5. (kedd) 1700 óra felső tagozat

2019. május első hét (anyák napja) alsó tagozat
2019. május 7. (kedd) 1700 óra felső tagozat

2019. május 7.(kedd) 1800 óra felső tagozat

Szünetek:
Őszi szünet: 2018. október 29-tól – 2018. november 2-ig
Utolsó tanítási nap: október 26. (péntek)
Első tanítási nap:
november 5. (hétfő)
Téli szünet:

2018. december 27-től – 2019. január 2-ig
Utolsó tanítási nap: 2018. december 21. (péntek)
2019. január 3. (csütörtök)
Első tanítási nap:

Tavaszi szünet: 2019. április 18-tól – 2019. április 23-ig
Utolsó tanítási nap: 2019. április 17. (szerda)
Első tanítási nap:
2019. április 24. (szerda)
Szakmai napok: 2019. április 24-25-26. (Tanítás nélküli munkanapok)
Szülői tájékoztató 2018 (Kiadvány elkészítése)
2018. október 1.
Felelős: Györei István
Nemzeti ünnepeink, évfordulók, emléknapok:
2018. október 3.
A népmese napja- vetélkedő a könyvtárban
Felelős: Fülöp Andrea
1849. október 6.:

Osztályok a zsibongóban kialakított emlékhelyet felkeresik osztályfőnöki órán.
Felelős: Forgó Ferencné + osztályfőnökök: ilm: „Aradi 13”

1956. október 23.:

2018. október 19-én pénteken reggel 730-kor
Felelős: Fülöp Andrea- Forgó Ferencné

Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja: február 25. (hétfő)
2019. február 26-án reggel 735 (kedd) a reggeli hirdetés után
Felelős: Zsiborásné Varga Gyöngyi, Juhászné Kiss Gabriella
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1848. március 15-e: 2019. március 14-én (csütörtökön) reggel 735 -tól a zsibongóban
Ünnepi műsor: 4.a és 4.b
Felelős: Horváth Lászlóné, Fehér Zsoltné, Gájer Szilárd,
Horváth Kovács Beáta, Schillinger Lívia
Holokauszt emléknapja: április 16.
2019. április 16-án kedd reggel a hirdetés után
Felelős: Zsiborásné Varga Gyöngyi
Nemzeti Összetartozás Napja: június 4
2019. június 4-én kedden reggel a hirdetés után
Felelős: 7.a „Határtalanul pályázat résztveveői
Stamler Edit
Nemzeti ünnepeink, évfordulóink méltó megünneplését a faliújság dekorációja segítse.
Felelős: A műsorért felelős nevelő, valamint osztályfőnök.
Nemzeti ünnepeink megemlékezésein a tantestület valamennyi tagja részt vesz, a tanulók, valamint
a felnőttek öltözéke az ünnephez méltó legyen.
Karácsonyi műsor: 2018. december 21. 1800 óra
Felelős: Stamler Edit, 2.a
Az alsó tagozatos tanulók kulturális bemutatója: 2019. május 24. 1700
Diákönkormányzat szervezésében:
2018. október 12.
Töklámpás kiállítás.
2019. február 9-10.
Karnevál
Február 9.: alsó tagozat
Február 10.: felső tagozat
A karnevált követő hétfő (2019. február 11.) tanítási szünet
2019. március 29.
Fordított nap
2019. június 14.
Végzős-maradó tanulók játékos sportvetélkedője a városi strandon,
előtte ballagási főpróba
Felelős: Horváthné Simon Zsuzsanna DÖK segítő tanár
Európai Diáksportnap+ Egészségnap: 2018. szeptember 28.
Felelős: Bőle László
Családi sportnap (4.-5. osztály): 2018. október 27. (szombat)
Felelős: Balogh Viktória
Óvodások mérése: ( emelt szintű testnevelés) 2019. március 12.
Felelős:
Jobbágyné Szarka Tímea
Bőle László mkv
Bemelegítés időpontja: 2019. március 8.
(Felkészülési lehetőség óvodásoknak a testnevelés mérésére)
Felelős:
Balogh Viktória
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Nyílt napok:
Felső tagozat:
Első osztályok:
Alsó tagozat:

2018. november 27-28-29.
2018. november
2019. március 25-29

Alapműveleti Matematikaverseny időpontjai:
Iskolai forduló:
Megyei forduló:
Megyei forduló eredményhirdetése:
Országos forduló:

2018. december 1 – 2019. január 31.
2019. április 3. 14 óra
2019. április 26. 14 óra
2019. május 11. (szombat) 10 óra

Országos mérések
Első osztályosok diagnosztikus mérése:
Tájékozódás 2018. október 13-ig, jelentés október 27-ig, mérés szükség esetén december 1-ig.
Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata:
2019. január 9. és 2019. április 26. között
5- 8. osztályos tanulók
Feltöltés a NETFIT rendszerbe 2019. május 31.-ig
Angol, német idegen nyelvi mérés az iskolák
hatodik és nyolcadik évfolyamain:

2019. május 22.

Alapkészségek mérése az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamain:
(olvasási-szövegértési, matematikai):

2019. május 29.

Vezetői értekezletek: Szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal a hónap második
hétfőjén.
Munkaértekezlet: szükség szerint, de legalább havonta a hónap 2. hétfőjén.
A 2018/2019. tanév feladattervét a nevelőtestület 2018. augusztus 30-i értekezletén egyhangúlag
elfogadta.
M a r c a l i, 2018. augusztus 30.
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