
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

M U N K A T E R V 
2022/2023. 

 
KLIK Monori Tankerületi Központ 

 

Bénye-Káva Általános Iskola 
OM: 032494 

 
 
 
 

Összeállította: Szabó Lászlóné 

intézményvezető 

A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2022. augusztus 30. 

 



Bevezetés 

 

 
 

Az iskola nevelésfilozófiai elve: 

 

„A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit”  

(Erich Fromm) 

 

 

A 2022/2023. tanévben a korábbiakban megkezdett pedagógiai, szakmai elvek és elvárások 
mentén folytatjuk nevelő-oktató munkánkat. 

Szeretnénk minél több diák számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi 
fejlődést, a testi-lelki és szociális kibontakozást; fenntartani olyan teherbíró, küzdőképes 
személyiséget, amely alkalmassá teszi az embert társadalmi feladatainak maradéktalan 
teljesítésére, miközben belső harmóniában, önmagával és környezetével egyensúlyban él. 

 

 

A 2022/23. tanév munkáját meghatározó jogszabályok, dokumentumok: 

Törvények 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 

Kormányrendeletek 

 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról 

 229./2012. (VIII.28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

 

Miniszteri rendeletek 

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

 A 22/2022. ( VII.29.) BM rendelet – Tanév rendje 

 

-A munkaterv elkészítésekor az alábbi, belső dokumentumokat vettük figyelembe:  

-Pedagógiai Program és SZMSZ 



A következő feladatok végrehajtása törvényben foglaltak szerint történik: 

 NAT 2020 bevezetése az 1., 2.,3., 5., 6.,7. évfolyamon 
 NETFITT mérés  
 Bemeneti és kimeneti mérések 4., 5.,6.,8. évfolyamokon 
 Országos Kompetencia Mérések 
 DIFER  ( Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer ) alkalmazásával történő mérés  
 „ A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók”  ( korai jelző és pedagógiai támogató 

rendszer működtetése ) 
 Intézményi Önértékelési Program ( BECS munkacsoport ) folytatása  
 Témahetekben való részvétel ( Pénz7, Digitális Témahét, Fenntarthatósági Témahét ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Célkitűzéseink, feladataink 
 

1.1.  A 2022/23-es tanév fontosabb iskolai szintű feladatai: 

 
 A KAP bevezetése 1., 2., 3. és 5., 6. évfolyamon.  
 Innovatív tanulási – tanítási módszerek alkalmazása 
 Boldog iskola program bevezetése 
 Pedagógus továbbképzések támogatása 
 Szociális segítő és gyógypedagógus együttműködése a prevencióban  
 Egyéni képességekhez igazodó differenciált oktatás, nevelés 
 Felzárkóztatás  
 Tehetséggondozás 
 Adminisztrációs fegyelem erősítése 
 Egészséges életmódra nevelés 
 Környezetünk tudatos védelme 
 Hagyományaink őrzése, ápolása, továbbvitele 
 Jó kapcsolat ápolása a környező intézményekkel, a tankerületi központtal és vezetőivel 

 

1.2. Legfontosabb pedagógiai feladatok: 

A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy keretében, az egyéni képességek 
fejlesztése, ezért hangsúlyos  

Alsó tagozaton:  A felzárkóztató órák és a napközi lehetőségének hatékony, optimális 
kihasználása 

Felső tagozaton:  A fejlesztő, felzárkóztató órák és a felsős napközi eredményességének 
fokozása. Egyéni fejlesztések és a tanórai differenciálás biztosítják az 
önálló tanulási képességek és egyben a tanulási morál erősítését.  

Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek, kirándulások, suli-buli 
szervezésével, farsang, játszóházak, osztálykirándulások, stb.  

Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartása! 

 

1.3. A tanév fő célkitűzései: 

Szervezési-vezetési területen: 

 Szervezeti kultúra fejlesztése 
 Tanmenetek gondos elkészítése 
 Folyamatos belső ellenőrzés 



 A törvényi változások kezelése 
 Részvétel és aktivitás a községek rendezvényein 
 Részvétel tankerületi, városi és lehetőség szerint megyei versenyeken 
 Gyermekvédelmi feladatok további körültekintő ellátása 

 

Oktatási területen: 

 Egyéni képességek fejlesztése 
 Hatékony tanórai munka szervezése 
 Élményszerű, tevékenykedtetésen alapuló oktatás (DFHT) 
 Differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű alkalmazása 
 A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, a tanulói aktivitás növelése 

 
 A tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiváltságának erősítése, a 

legmegfelelőbb módszerek kiválasztása 
 Tehetséggondozás és felzárkóztatás 
 A sportban tehetséges fiatalok egyéni segítése 
 SNI fejlesztés 

 

Nevelési területen: 

 A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése 
 Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik, fizikális környezetünk 

iránt 
 Az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése 
 Környezetkultúra javítása, szükség esetén igényeik kialakítása a kulturált, egészséges 

környezet iránt. (Tantermek tisztaságának megőrzése, esztétikus díszítése) 

 

 
 
 
1.4. Munkaközösségi célok, feladatok 
 
1.4.1. A felsős munkaközösség 2022-23-es tanévre tervezett céljai: 
 
A felsős munkaközösség tagjai: 
 
Dudás Gabriella 
Fürjesiné Ferencsik Ibolya  
Kallós Angelika  
Kakasné Jánosi Réka  
Kovács Attila 
Orlik Ilona  
Sipos István  
Szabó Ágnes 
Szabó Lászlóné 



 

Kulcskompetenciák  fejlesztése az osztályfőnöki munkában 

 

Kulcskompetenciák a NAT 2012 szerint:(4. és 8. o ) 

 Anyanyelvi kommunikáció 
 Idegen nyelvi kommunikáció 

Digitális kompetenciák 
 Matematikai kompetenciák 

Esztétikai, művészeti tudatosság kompetenciái 
 Természettudományos technikai kompetenciák 

 A hatékony önálló tanulás 
 Szociális és állampolgári kompetencia 
 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Fejlesztési területek, nevelési célok minden szinten a NAT 2012 szerint: ( 4. és 8. o) 

 Az erkölcsi nevelés 
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
 A családi életre nevelés 
 Testi és lelki egészségre nevelés 
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
 Fenntarthatóság, környezettudatosság 
 Pályaorientáció 
 Gazdasági és pénzügyi nevelés 
 Médiatudatosságra nevelés 
 A tanulás tanítása 

 

Kulcskompetenciák a NAT 2020 szerint: 

 -Tanulás kompetenciái 
 -Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi 
 -Digitális kompetenciák 
 -Matematikai gondolkodási kompetencia 
 -Személyes és társas kapcsolati komp. 
 -Kreativitás, önkifejezés, kult. tudatosság 
 -Munkavállalói, vállalkozói kompetencia 

 

Feladataink az oktató-nevelő munkából eredően: 

 

 A dokumentumok pontos elkészítése és vezetése, az ezzel kapcsolatos 
időpontok pontos betartása 

 Tantervi célok, követelmények megvalósítása 



 Hatékony tanuló-megismerésen alapuló segítő beavatkozás, tanulói 
mentorálás 

 A tanulási nehézséggel küzdő gyermekeinknek a megfelelő segítségnyújtás 
 Tehetséggondozás 
 Tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása, felkészítés 
 Más intézmények által meghirdetett versenyekre mozgósítás (tanulmányi,  

kulturális, sport) 
 Az alapkészségek fejlesztése 
 A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése 
 Az életkori sajátosságokat, egyéni képességeket figyelembe vevő oktatás 
 A művészetek iránti érdeklődésre nevelés (kiállítások, színházlátogatások, 

bemutatók) 
 Osztály, illetve iskolai kirándulások szervezése 
 Kapcsolattartás a szülőkkel, kollégákkal, szükség esetén szakemberekkel, 

gyermekvédelemmel 
 Együttműködés a családokkal (szülői értekezletek, fogadóórák és egyéb közös 

programok) 
 A nyolcadik osztályos tanulók továbbtanulásának segítése, tanácsadás a 

pályaválasztáshoz (pályaorientációs foglalkozások szervezése a Pest Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs referense közreműködésével) 

 A nyolcadik osztályos tanulók felkészítése a középiskolára, annak érdekében, 
hogy az általános iskolából a középiskolába való átmenet sikeresebb legyen, 
jobban meg tudjanak felelni a középiskolák által támasztott követelményeknek. 

 Kellemes légkör esztétikus, tiszta környezet kialakítása az osztálytermekben. 
 Rendszeres munkaközösségi értekezletek tartása, a hasznos tapasztalatok 

átadása 
 Az iskola házirendjének betartatása 
 A magatartás és a szorgalom értékelése havonta az osztályközösséggel és az 

osztályfőnökkel együtt, félévente pedig tantestületi értékelés 
 Az együttélés szabályainak betartatása a tanulók körében 
 Nagyobb felelősségtudat kialakítása önmaguk és társaik irányában egyaránt 
 Az értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése 
 Ügyeleti rend megszervezése, az ügyeleti munka pontos végzése 

 

A tanév fő célkitűzései, feladatai: 

 KAP bevezetésének folytatása felmenő rendszerben (5.,6. évfolyam) 
 Kiemelt célunk az iskola fegyelmi helyzetének további javítása, a tanuláshoz való 

hozzáállás javítása, a beszédkultúra finomítása. 
 Szeretnénk tanulóin felelősségtudatát fejleszteni azzal is, hogy vegyék ki a részüket a 

tanórák közti szünetek rendjének és fegyelmének megteremtésében.  
 Fontos, hogy partnereink legyenek a munkában és segítsék az ügyeletes pedagógusok 

munkáját. Természetesen a nagyobb felső tagozatosokra gondoltunk (7. és 8. 
évfolyam), akik heti váltásban osztályonként dolgoznak és az osztályfőnöküknek 
tartoznak beszámolni a feladatvégzéssel. Az osztályfőnökök részéről ez persze 



figyelmet, odafigyelést igényel, de meg is térül a befektetett munka, hiszen a közösség 
gazdagodik, fejlődik általa. 

 Kiemelt feladatának tekinti a munkaközösség, hogy egyre inkább segítse a tanulókat 
az önálló tanulásban, ill. javítsa a diákok tanuláshoz való hozzáállását ( házi feladatok 
eljuttatása a hiányzó tanulóknak, versenyeken való indulás támogatása) 

 A tanulók fokozatos, de céltudatos felkészítése a tudatos felelősségvállalásra saját 
munkájukkal kapcsolatban 

 A középiskolai felvételre való felkészítés ebben a tanévben is központi feladat.  
 A felvételire való felkészítése mellett fontos, hogy a nyolcadikos tanulók tudását 

biztosan megalapozzuk a második félévben is ahhoz, hogy megfelelően boldoguljanak 
a középiskolákban. 

 Szükség szerint esetmegbeszéléseket tartunk a tanév folyamán, ahol az egy osztályban 
tanító szaktanárok vesznek részt, hogy a tanulókat alaposabban megismerjék a 
személyre szabott fejlesztés érdekében. 

 Egészséges életmódra nevelés, aminek keretében folytatjuk az egészségvédelmi 
tevékenységünket. 

 Nemzeti ünnepekről való megemlékezések, részvétel a közösségi programokon. 
 Az iskola külső kapcsolatainak ápolása (részvétel a szüreti felvonuláson, emlékműsorok 

bemutatása, mint községi ünnepi műsor). 
 Jó iskolai légkör kialakítása. 
 A tanulók hatékonyabb bevonása az iskolai munkába, több önálló munkavégzés és a 

tanulói aktivitás növelése (papírgyűjtés, felelősök, büfé, ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.2. Az alsós munkaközösség 2022-23-as tanévre tervezett céljai: 

 

Az alsós munkaközösség tagjai: 

Csörögi-Dukay Zsófia  

Füzesi Gabriella  

Gáspárné Sipeki Krisztina  

Hangyás Gyöngyi 

Hován Zsuzsánna 

Kőváriné Vass Csilla  

Szabó Ildikó  

Valent Zoltánné   

 

Alapvető céljaink: 

 Tanulóink nevelése, oktatása. A tanítási-tanulási folyamat során az ismeretek 
tárgyilagos, sokoldalú átadása.  

 Tanítási gyakorlatunkban a manipulációra, a tudás gyakorlati alkalmazására helyezzük 
a hangsúlyt. 

 A nevelő-oktató tevékenységünk során figyelembe vesszük a tanuló egyéni képesség-
spektrumát, tehetségterületeit, egyéni fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, 
esetleges fogyatékosságait. Segítjük a tanulóink képességeinek, tehetségének 
kibontakozását, felzárkóztatását. 

 A tanulóink részére a testi épségük, egészségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 
átadjuk. 

 Közreműködünk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló 
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében. 

 A szülőket, diákokat az őket érintő kérdésekben rendszeresen tájékoztatjuk, a szülőt 
figyelmeztetjük, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 
érdekében intézkedni szükséges. 

 A szülők és tanulók kérdéseire kielégítő választ adunk. 

 

Kiemelt céljaink: 

 Magas színvonalú nevelés, oktatás 
 Esztétikai nevelés, kiemelten az irodalom-és készségtárgyi tanórákon, egyéb délutáni, 

tanórán kívüli szakköri foglalkozásokon 
 A kompetencia alapú oktatás, digitális oktatás kiszélesítése 



 Egészséges életmódra nevelés 
 Az alkalmazásképes tudás biztosítása 

Kiemelt pedagógiai feladataink: 

 Kultúránk, hagyományaink ápolása, megőrzése a mindennapi oktatás során illetve a 
különböző programokhoz, versenyekhez kapcsolódóan. 

 Kulcskompetenciák fejlesztése a tanítás folyamatában. 
 A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs és rehabilitációs ellátása, 

felzárkóztatása. Az esélyegyenlőség biztosítása lehetőségeink legjobb kihasználásával 
(SNI, HH, HHH tanulók). Az egyéni fejlesztés biztosítása az egyéni haladási ütem 
megszervezésével a folyamatos értékelés alapján. Az alsós munkaközösség tagjai 
komoly hangsúlyt fektetnek az SNI és BTM-es tanulók szakvéleményében leírtak 
betartására. Folyamatos az együttműködés a gyógypedagógusok, tanítók, szülők, 
szakértői bizottságok és a szakmai munkaközösségek között. 

 Tehetséggondozás az iskolánkban: különböző helyi versenyeket, vetélkedőket 
szervezünk. Amennyiben lehetséges, eljutnak tanulóink a különböző megyei, területi 
versenyekre is. Célunk, hogy a tanulóink többsége kipróbálhassa magát, sikereket 
érjen el. A differenciált foglalkozásokon a felzárkóztatás és a tehetséggondozás is 
biztosított a tanulók számára. Kiemelt feladat továbbá: az élethosszig tartó 
tanuláshoz szükséges képességek kialakítása a tanulókban.  

 IKT eszközök használata. Ezzel is bővítjük a tanulási módszerek repertoárját.  
 Kompetenciák (képességek, készségek, attitűdök) fejlesztése, a gyakorlatban is 

alkalmazható ismeretek elsajátíttatása az idei tanévben is fontos szerepet kap 
pedagógiai munkánkban.  

 Kooperatív technikák alkalmazása a munkában, ismeretekbe épített 
képességfejlesztés, gyakorlatközpontúság a tanulás-tanítás folyamatában. Tanulják 
meg a gyerekek egymás elfogadását, a másik véleményének meghallgatását.  

 Egészségnevelés- egészséges életmódra nevelés egész évben folyamatos a tanév 
során. Ez egy komplex, több területet érintő téma, mely magába foglalja a: 
táplálkozás, mozgás, testápolás/higiénia, káros szenvedélyek, szabadidő helyes 
felhasználása, kortárskapcsolatok, konfliktuskezelés, tolerancia, a másság elfogadása. 
A gyerekeket egyre fiatalabb életkorban egyre több inger, információ éri, melyeknek 
szűrését, értelmes szelektálását ki kell alakítanunk. 

 Környezettudatos magatartás elősegítése: Fenntarthatósági témahét megszervezése 
során az iskola udvarának szépítése a célunk. Ezt növények telepítésével, 
gondozásával kívánjuk elérni, melyben tanulóink aktívan részt vesznek.  

 Mérések: az első osztályosok DIFER mérése, a 4. osztályban pedig bemeneti és 
kimeneti mérések, melyre ősszel és tavasszal kerül sor. A mérési eredményeket 
igyekszünk beépíteni a fejlesztő tevékenységeinkbe.  

 A NAT 2020-hoz és a helyi tantervünkhöz igazodó tanmenetek kidolgozása. A 
módszertani ismeretek rendszeres átadása. Szakmai megbeszélések, munkaközösségi 
foglalkozások a felsős munkaközösséggel is. 

 Kapcsolattartás különböző szervezetekkel, szakmai partnerekkel.  



 A belső önértékelés folytatása. A szaktanácsadók javaslattételeinek figyelembevétele 
és beépítése pedagógiai gyakorlatunkba. 

 Rendszeres tájékozódás a szaktárgyaink módszertani fejlődéséről, továbbképzési 
lehetőségek kihasználása. (Sakkpalota) 
 

Fő feladataink megvalósításának módja: 

Pedagógusok közötti kommunikáció, munkájuk összehangolása 

 Közösen összeállított felmérők, versenyanyagok készítése, értékelése 
 Tapasztalatcserék, konzultációk 
 Tanmenetek egyeztetése 
 Versenyekre való kíséret megszervezése 

Kapcsolattartás az óvodával 

 Kölcsönös látogatások 
 Iskolanyitogató program a leendő elsősöknek (4 alkalom) 
 Az óvodás szülők tájékoztatása iskolánkról 

Együttműködés a szülőkkel 

 Szülői értekezletek, fogadó órák tartása heti rendszerességgel és alkalmanként 
 A szülők meghívása és bevonása iskolai rendezvények szervezésébe, lebonyolításába 

Tehetséggondozás 

 Differenciált óravezetés 
 Szakkörök szervezése 
 Tanulmányi versenyekre való felkészítés (Kenguru, Medvematek, Tollforgató, Vargha 

Gyula szavalóverseny, Szép- és helyesíró verseny, helyi olvasóverseny) 
 Matific tehetséggondozó program alkalmazása 2-3. évfolyamon 

Felzárkóztatás 

 Korrepetálások 
 Egyéni fejlesztő foglakozások 

Tanórán kívüli tevékenységek megszervezése 

 A tanulók életkori sajátosságaihoz és érdeklődéséhez igazodó szakköri, zenei 
elfoglaltságokon való részvétel elősegítése 

 Könyvtárhasználatra szoktatás 
 KAP-os alprogrami foglalkozásokon való részvétel támogatása 1-3 osztályban 

Esztétikai nevelés 

 Tanulóink bevonása a tantermek, folyosók dekorálásába 
 A szép környezet iránti igény kialakítása virágültetéssel szemétszedéssel 



 Füzetvezetés rendszeres ellenőrzése, az igényes, szép munkára való nevelés 

Természetvédelemre és a természet szeretetére nevelés 

 Az osztályközösségek ügyeljenek a tantermük, az ebédlő, a folyosó, az udvar 
tisztántartására, rendben tartására. Felelősök kiválasztása, rotálása. 

 Ismerjék meg a környezetükben élő gyakori és védett növény- és állatfajokat. 
 Ismerjék meg a témahetek keretében a környezet védelmére irányuló 

kezdeményezéseket, gyarapítsák ezeket egyéni ötletekkel. 

Egészséges életmódra nevelés 

 Rendszeres testmozgás biztosítása 
 Helyes táplálkozás kialakítása 

 A szabadidő hasznos eltöltése 

 Részvétel a község kulturális rendezvényein, programjain. Szüreti felvonulás, nemzeti 
ünnepnapok műsorai, gyermeknap, helyi néptánccsoport fellépései, Vince nap 

 Könyvajánlások az egész tanévben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Sajátosságaink, dolgozóink: 
 

A Bénye-Káva Általános Iskola a 2022/23-as tanévet 8. tanulócsoporttal és 4 napközis 
csoporttal kezdte. 

Jelenleg 152 tanuló jár iskolánkba. 

Szakmai alapdokumentumunk szerint iskolánk 222 férőhelyes. 

 

Pedagógusok névsora, megbízatása: 

 

Hangyás Gyöngyi          1. osztály osztályfőnök, intézményvezető-helyettes 

 

Valent Zoltánné  2. osztály osztályfőnök, alsós munkaközösségvezető, tanító, fejlesztő           

                                          pedagógus, BECS tag 

 

Füzesi Gabriella            3. osztály osztályfőnök, tanító, fejlesztő pedagógus, könyvtáros 

 

Kőváriné Vass Csilla  4. osztály osztályfőnök, tanító 

 

Szabó Lászlóné             5. osztály osztályfőnök, intézményvezető 

 

Dudás Gabriella             6. osztály osztályfőnök, testnevelő szakos tanár, gyógytestnevelő, BECS  

                                         vezető 

 

Kallós Angelika             7. osztály osztályfőnök, ének-zene, népi ének szakos tanár, BECS tag                                                                          

 

Szabó Ágnes               8. osztály osztályfőnök, tanító - matematika műveltség terület, felsős   

                                       munkaközösségvezető  

 

Fürjesiné Ferencsik Ibolya - tanító - angol műveltség terület, rajz szakos tanár 

 

Hován Zsuzsánna   tanító 

 

Gáspárné Sipeki Krisztina   gyógypedagógus 

 



Kakasné Jánosi Réka   biológia – kémia szakos tanár 

 

Sipos István    földrajz - etika szakos tanár 

Kovács Attila   földrajz - történelem szakos tanár 

 

Szabó Ildikó   tanító, testnevelés , német és magyar műveltség terület, GYIV felelős 

 

Orlik Ilona   magyar szakos tanár, mesepedagógus 

 

Csörögi-Dukai Zsófia   fejlesztőpedagógus 

 

 

Intézményvezetés: 

Szabó Lászlóné                intézményvezető, mesterpedagógus-szaktanácsadó, tanító 

Hangyás Gyöngyi            intézményvezető-helyettes, tanító 

 

Kibővített vezetőség tagjai: 

Szabó Ágnes                    felsős munkaközösségvezető 

Valent Zoltánné              alsós munkaközösségvezető 

Kovács Attila                   DÖK patronáló pedagógus 

 

Iskolatitkár: Bokros Anasztázia 

Védőnő: Parádi Rozália 

Szociális segítő: Mezei Anikó 

Rendszergazda: Nagy András 

Iskolarendőr: Gulyás István 

 

Létszám: 

Pedagógus: 17 fő 

Betöltetlen álláshely: 1 fő 

NOMKS dolgozó: 1,5 fő 

Technikai dolgozó: 2,75 fő 

Összesen: 22,25 státusz 

 



3. A tanév rendje 
 

 Első tanítási nap: 2022.szeptember 1. (csütörtök ) 
 Utolsó tanítási nap: 2023. június 15. (csütörtök) 
 A tanítási napok száma: 183 tanítási nap 
 A szorgalmi idő első féléve: 2023 .január 20-ig tart. 2023. január 27-én értesítjük a 

szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 
 
 

Tanítási szünetek: 

 Őszi szünet: Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022.október 28. ( péntek ), a 
szünet utáni első tanítási nap 2022.  november 7. ( hétfő ). 

 Téli szünet: A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21.( szerda ), a 
szünet utáni első tanítási nap  2023. január 3 ( kedd ). 

 Tavaszi szünet: A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 05. ( szerda ), a 
szünet utáni első tanítási nap  2023. április 12. ( szerda ). 

 

Témahetek és témanap: 

 ,,PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét – 2023. március 6-10. között. 
 Digitális Témahét 2023. március 27-31. között. 
 Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24-28. között. 
 Magyar Diáksport Napja 2022.szeptember 30. 

 

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása: 

 2022. október 14.        Pályaorientációs nap 
 2022. november 14.    Tankerületi szakmai nap 
 2023. március 08.        Tavaszi nevelési értekezlet              
 2023. június 09.           Gyermeknap 

 
 

Országos mérések: 

Bemeneti mérések: 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között 

 4-5. évfolyam: 2022. november 14. és 2022. november 30. között 
 6. évfolyam: 2022.október 24. és 2022. november 11. között 
 8. évfolyam: 2022. október 10. és 2022. október 21. között 

Pályaválasztási kompetenciák vizsgálata 8. évfolyam: 2022. szeptember 19. és 2022. október 
10. között 

DIFER mérés: 2022. december 09-ig 

Kimeneti mérések: 2023. március 06. és 2023. június 09. között 

NETFITT mérés: 2023. január 09. és 2023. május 12. között 



4. Ünnepélyek, megemlékezések, egyéb feladatok 
 

 
 

Ünnepélyek, megemlékezések Felelős 

Tanévnyitó ünnepély Szabó Lászlóné, Hangyás Gyöngyi 

Szüreti felvonulás intézményvezető-helyettes, Dudás 
Gabriella 

Október 6. Dudás Gabriella (6.o) 

Október 23. Szabó Ágnes (8.o) 

Karácsonyi ünnepély Szabó Lászlóné (5.o) 

Vince nap Szabó Ildikó, Hován Zsuzsanna, Kallós 
Angelika 

Január 22. Magyar Kultúra Napja  Orlik Ilona 

Március 15. Kallós Angelika (7.o) 

Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Dudás Gabriella 

Mikulás Kőváriné Vass Csilla (4.o) 

Gyermeknap Kovács Attila (DÖK) 

Ballagás Kallós Angelika, Szabó Ágnes 

Tanévzáró ünnepély Szabó Lászlóné, Hangyás Gyöngyi 

 
 
 
 

Egyéb feladatok Felelős 

Tűz és balesetvédelmi oktatás 
(augusztus) 

intézményvezető 

Tűzriadó a II. félévben intézményvezető 

 
 
 
 

Értekezletek rendje Időpontja Felelős 

Alakuló értekezlet 2022. augusztus 22. intézményvezető 

Tanévnyitó értekezlet 2022. augusztus 30. intézményvezető 

Osztályozó értekezlet 
I.f.év 
 

2023. január 20. intézményvezető, 
intézményvezető-helyettes 



Félévzáró értekezlet 2023. január 31. intézményvezető, 
intézményvezető-helyettes 

Tavaszi nevelési értekezlet 2023. március 8. int.vez. 

Osztályozó értekezlet II. f. 
év 

2023. június 15. intézményvezető, 
intézményvezető-helyettes 

Tanévzáró értekezlet 2023. június 20. intézményvezető, 
intézményvezető-helyettes 

Ballagás 2023. június 17. 7-es osztályfőnök, 
pedagógusok 

Tanévzáró ünnepély 2023. június 21. intézményvezető helyettes 

Magatartás és 
szorgalomjegyek 
megbeszélése 

havonta 1 alkalommal felsős 
munkaközösségvezető 

Munkaközösségi 
értekezletek 

kéthavonta (évi 5) ill. 
alkalom szerint 

munkaközösség vezetők 

Diákönkormányzat ülései kéthavonta DÖK vezető 

SZMK értekezletei évente 2 alkalom intézményvezető, 
intézményvezető-helyettes 
SZMK elnök 

BECS értekezletek évente 4 alkalom Dudás Gabriella 
intézményvezető-helyettes 

 
 
 
 

5. Szülői értekezletek, fogadóórák, ügyeletek 
 
Szülői értekezletek: 
 
2021. 09.01.  -  1. osztályos szülői 
2021. 09.05.  -  alsó tagozatos szülői értekezletek 
2021. 09.06.  -  felső tagozatos szülői értekezletek 
2022. 02.06.  -  alsó tagozatos szülői értekezletek 
2022. 02.07.  -  felső tagozatos szülői értekezletek 
2022. 05.02.-05.05. -alsós szülői értekezletek (anyák napi ünnepi szülőik) 
2022. 05.03.  -  felsős szülői értekezletek 
 
Fogadóórák:  
2021. 11. 08. -  Fogadóóra alsó tagozat 
2021. 11. 07. -  Fogadóóra felső tagozat 
2022. 04. 25. -  Fogadóóra alsó tagozat 
2022. 04. 26. -  Fogadóóra felső tagozat 
 



 
 
 
A pedagógusok állandó fogadóórái: 

 
 

Pedagógus Időpont 

Szabó Lászlóné kedd 14:00 – 15:30 

Hangyás Gyöngyi hétfő 14:00 – 15:30 

Csörögi-Dukai Zsófia hétfő  09:35 – 10:20 

Gáspárné Sipeki Krisztina hétfő 11:15 – 12:00 

Dudás Gabriella kedd 10:25 – 11:10 

Fürjesiné Ferencsik Ibolya csütörtök 09:35 – 10:20 

Füzesi Gabriella kedd  10.00 – 10:45 

Hován Zsuzsanna szerda 11:15 – 12:00 

Kakasné Jánosi Réka csütörtök 09:35 – 10:20 

Kallós Angelika szerda 08:40 – 09:25 

Kovács Attila szerda 10:25 – 11:10 

Kőváriné Vas Csilla kedd  09:35– 10:20 

Orlik Ilona csütörtök 10:25 – 11:10 

Sipos István kedd 09:35 – 10:20 

Szabó Ágnes szerda 09:35 – 10:20 

Szabó Ildikó hétfő 10:00 – 10:45 

Valent Zoltánné kedd 09:00 – 09:45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Buszos utaztatás és ügyeleti rend - Káva 
 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Buszos 
utaztatás 
reggel 

Valent 
Zoltánné 

Valent 
Zoltánné, 
Gáspárné 
Sipeki 
Krisztina 

Valent 
Zoltánné 
 

Valent 
Zoltánné, 
Füzesi 
Gabriella 

Valent 
Zoltánné, 
Füzesi 
Gabriella 

Buszos 
utaztatás dél 

Hangyás 
Gyöngyi, 
Szabó 
Ildikó, 
Valent 
Zoltánné 

Hangyás 
Gyöngyi, 
Valent 
Zoltánné 

Hangyás 
Gyöngyi, 
Füzesi 
Gabriella 

Szabó Ildikó, 
Füzesi 
Gabriella 
 

Szabó I. 
Hangyás Gy. 
Füzesi G. 
Valent Zné 
 

Tanórák 
közötti 
ügyeletes 

Hangyás 
Gyöngyi 

Gáspárné 
Sipeki 
Krisztina 

Füzesi 
Gabriella 

Valent 
Zoltánné 

Szabó Ildikó 

 
 
 
 

Ügyeleti rend - Bénye 
 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

 

REGGEL 

 
Szabó Ágnes 

 
Sipos István 

 
Kallós Angelika 

 
Orlik Ilona 

 
Kőváriné Vass 

Csilla 

 

UDVAR 

 
Kovács Attila 

 
Sipos István 

 
Orlik Ilona 

 
Dudás 

Gabriella 

 
Szabó Ágnes 

 
FOLYOSÓ 

 
Szabó Ágnes 

 
Dudás 

Gabriella 

 
Kőváriné Vass 

Csilla 

 
Kakasné Jánosi 

Réka 

 
Dudás 

Gabriella/Orlik 
Ilona 

 
TÍZÓRAI 
1. szünet 

 
Kőváriné Vass 

Csilla 

 
Kakasné Jánosi 

Réka 

 
Kallós Angelika 

 
Hován 

Zsuzsánna 

 
Kovács Attila 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Csengetési rend  - Káva                                                 Csengetés rend -  Bénye 
 
   1.óra  8:00   -    8:45                                                     1.óra   7:45   -    8:30 
   2.óra  9:00   -    9:45                                                     2.óra   8:40   -    9:25 
   3.óra 10:00  -  10:45                                                    3.óra   9:35   -  10.20 
   4.óra 10:55  -  11:40                                                     5.óra 11:15  -  12:00 
   5.óra 11:50  -  12:35                                                     6.óra 12:15  -  13:00 
                                                                                            7.óra 13:05  -  13:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÍZÓRAI 
2. szünet 

 
Kőváriné Vass 

Csilla 

 
Kakasné Jánosi 

réka 

 
Kallós Angelika 

 
Hován 

Zsuzsánna 

 
Kovács Attila 

 
BUSZ 12 óra 

 
Szabó Ágnes 

 
Orlik Ilona 

 
Dudás 

Gabriella 

 
Kovács Attila 

 
Kallós Angelika 

 
BUSZ 13 óra 

 
Kallós Angelika 

 
Dudás 

Gabriella 

 
Kőváriné Vass 

Csilla 

 
Kakasné Jánosi 

Réka 

 
Orlik Ilona 



 
 

 
6. Ellenőrzési terv 

 
A 2022/23. tanévben az iskola vezetősége belső ellenőrzési tevékenységét a 
munkaköri leírásokat és a törvényi kötelezettségeket alapul véve az alábbi tervezés 
szerint végzi: 
 

Az ellenőrzés területe Iskolavezetés 
felelőse 

Bevont felelős Az ellenőrzés 
módszere 

A tanórán folyó nevelő-
oktató munka 
Tanulmányi munka, 
szaktanári tevékenység 
ellenőrzése alsó és felső 
tagozaton, napköziben, 
pályakezdők esetében, új 
kollégák esetében, a 
félévi és év végi 
értékelésben, 
munkaközösségvezetők 
esetében 
 

int. vez.  
int.vez.h. 
esetleg 
szaktanácsad
ó 

munkaközösségveze-
tők 

óralátogatás,  
tantárgyi 
mérések, 
napközis 
foglalkozás, 
dokumentáció
,  
szóbeli és 
írásbeli 
beszámoló 

Tanórán kívüli 
foglalkozások 
napközi, szakkörök, 
felzárkóztató foglalkozás, 
sportfoglalkozás, KAP 
alprogrami foglalkozások 

int.vez. 
int.vez. h. 

munkaközösségveze-
tők 

foglalkozás 
látogatása, 
dokumentáció
, 
résztvevők 
létszáma, 
látogatottság 

osztályfőnöki munka 
osztályfőnöki órák, 
kapcsolattartás a 
szülőkkel, osztályfőnök 
ellenőrző, értékelő 
tevékenysége, egységes 
nevelési eljárások 
alkalmazása, e-napló- 
ban nyújtott tájékoztatás 

int.vez. 
int.vez. h. 

munkaközösségveze-
tők 

óralátogatás, 
szülői 
értekezlet, 
családlátogatá
-sok, írásbeli 
tájékoztatás, 
dokumentáció
, magatartás 
és szorgalom 
értékelése, 
egyéni 
beszélgetések
, dicséretek, 



figyelmezte-
tők 

Pályaválasztás int.vez. 
int.vez. h. 

8-os osztályfőnök szülői 
értekezlet, 
beszámoló, 
egyéni 
beszélgetés 

Ünnepélyek,megemlékez
é-sek 

int.vez. 
int.vez. h. 

munkaközösségvezető
k 

dokumentáció 

Ügyeleti rend, szünetek 
folyosói, udvar 
fegyelme,sorakozók 

int.vez. 
int.vez. h. 

munkaközösségvezető
k 

reggeli 
ügyelet, 
ügyeleti rend 
betartása, 
órakezdés és 
befejezés 
pontossága 

Étkezés ellenőrzése int.vez. 
helyettes 

 ebédlői rend, 
étkezési 
nyilvántartás 

E-naplók ellenőrzése int.vez. 
int.vez. h. 

osztályfőnökök, 
szaktanárok 

naplóvezetés, 
hiányzások 
nyilvántartása 
és igazolása 

 
 
 
Óralátogatások: 
 

Évente egyszer minden kollégánál intézményvezető vagy helyettes 

 

Óralátogatási, ellenőrzési terv 

 

Látogatott személy/osztály Látogató személy A látogatás időpontja 

1. , 2. osztály ig.,  ig.h október 

5., 6. osztály ig., ig.h november 

8. osztály ig., ig.h december 

önértékelési tervbe bevont 
kollégák látogatása 

ig., ig.h folyamatos 

3., 4. osztály ig., ig.h március 

7.osztály ig., ig.h április 



 Az intézményvezető és helyettese ellenőrzik a következőket: 

 A munkafegyelmet, az órakezdés és befejezés pontosságát, az ügyelet ellátását. 
 Az iskolai életet szabályozó dokumentumok előírásainak, az egységesen 

elfogadott határozatok betartását és betartattatását. 
 A teremrend betartattatását. 
 Az adminisztrációs munka naprakész végzését, e-napló vezetése, osztályzatok 

beírása, szülői tájékoztatás naprakészsége, tanulói mulasztások igazolása, 
jutalmazási és fegyelmezési intézkedések fokozat szerinti betartása és 
alkalmazása. 

 A tanítási órák felkészült megtartását, annak szervezését, levezetését, a 
tantárgypedagógiai szempontok betartását, a szemléltetést, a tanulók 
munkájának ellenőrzését, értékelését, az objektivitást a tanulói munka 
elbírálásánál. 

 A munkaetikai normák és szabályok betartását. 
 

 A tanügyi nyilvántartások vezetését. 
 Az iratkezelési szabályok betartását. 
 A tantermek, folyosók dekoráltságát és tisztaságát 

 
 A mellékhelyiségek tisztaságát 
 A karbantartási tevékenységek naprakészségét. 

                

 

 

7.  Mérések: 
              A mérések célja: 

 A törvényesség biztosítása, a pedagógiai és szakmai munka eredményessége 
érdekében. 

 Pontos képet kapjunk arról, mik az iskolai munkánk erősségei, fejlesztendő 
területei. 

 A vezetés ellenőrző, elemző tevékenységéhez, a folyamatok azonosításához 
stratégiai céljainak kialakításához, a prioritások kijelöléséhez nyújt alapot. 

 az intézmény és a benne dolgozó pedagógusok munkája teljesítmény-
értékelési rendjének kialakítása, működtetése a folyamatos fejlesztés alapja. 

 A mérések és az azok elemzése során szerzett adatok az intézmény külső és 
belső kommunikációjának fontos eszközei. 
 

              A mérések szintjei:   

             Intézményi szintű mérések: 

 Az iskola belső értékelési rendszerének kialakítása, működtetése 
 A pedagógiai program, helyi tantervek, beiskolázási terv felülvizsgálata, 

eredménymérés 



 
Közalkalmazotti mérések: 
 

 pedagógus, egyéb alkalmazottak teljesítmény értékelési rendszerének kialakítása, 
működtetése 

 vezetői értékelési rendszerek kialakítása 

 

 

 
Tanulói teljesítmények mérése: 
 

Bemeneti mérések: 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között 

 4-5. évfolyam: 2022. november 14. és 2022. november 30. között 
 6. évfolyam: 2022.október 24. és 2022. november 11. között 
 8. évfolyam: 2022. október 10. és 2022. október 21. között 

Pályaválasztási kompetenciák vizsgálata 8. évfolyam: 2022. szeptember 19. és 2022. október 
10. között 

DIFER mérés: 2022. december 09-ig 

Kimeneti mérések: 2023. március 06. és 2023. június 09. között 

NETFITT mérés: 2023. január 09. és 2023. május 12. között 

 

 

8. Belső továbbképzések: 
 

Megnevezése Felelős Évfolyam Várható időpontja 

Tankerületi szakmai 
nap 

ig.h 1-8. 2022. nov. 14. 

Belső továbbképzés-
KAP bemutató óra 

Orlik Ilona 5. 2023.  márc. 08. 

Belső továbbképzés-
KAP bemutató óra 

Valent Zoltánné 2. 2023. márc. 08. 

 
 

 

 

 

 

 



9. Versenyek, tanulmányi kirándulások 

 
 Bólyai Anyanyelvi Verseny 
 Haza és Haladás Verseny 
 Trianon vetélkedő 
 Petőfi Rajz és Szavalóverseny 
 Zenei verseny-Üllő 
 Budapest Forradalom Verseny 
 József Attila Verseny 
 Körzeti Szép és Helyesíró Verseny 
 Szépíró Háziverseny 
 Angol Verseny-Üllő 
 Vargha Gyula Szavalóverseny 
 Egyéb levelezős versenyek 

 

   A tanulmányi kirándulások: 

 
Terror Háza és Malenkij robot kiállítás 2023. 05.19. 
1.  osztály  2023. május 19.  Budapest 
2-4. osztály  2023. május 26.  Budapest 
3.     osztály  2023. május 12. Budapest 
5.    osztály  2023. május 05.  Visegrád 
6-7. osztály  2023. május 12. Budapest-Zene Háza 
8.    osztály  2023.  június 02. Budapest-Szabaduló szoba 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.  2022/2023. tanév munkarendje ( eseménynaptár ) 
 
 
 

AUGUSZTUS 

   

RENDEZVÉNY IDŐPONT FELELŐS 

Alakuló nevelőtestületi értekezlet 2022. augusztus 22. intézményvezető 

Bővített vezetőségi értekezlet 2022. augusztus 23. int, vez., int. vez. h. 

Pótvizsgára felkészítés 2022. augusztus 23. Szabó Ágnes 

Munkaközösségi értekezletek alsó/felső 2022. augusztus 24. Szabó Ágnes, Valent Zoltánné 

Javítóvizsga 2022. augusztus 25. int. vez. h., Szabó Ágnes 

Tanévnyitó értekezlet 2022. augusztus 30. int.vez 

Tanévnyitó ünnepély 2022. augusztus 31. int. vez., int. vez. h. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZEPTEMBER 

   

RENDEZVÉNY IDŐPONT FELELŐS 

Tanévnyitó ünnepély 2022.08.31. Szabó Lászlóné 

 Első tanítási nap, tankönyvosztás, első osztályos szülői 
értekezlet 2022. szeptember 1.  osztályfőnökök, Hangyás Gyöngyi 

Alsó tagozatos szülői értekezletek 2022. szeptember 5. Alsós osztályfőnökök 

Felső tagozatos szülői értekezletek 2022. szeptember 6. Felsős osztályfőnökök 

2. munkaközösségi értekezlet alsó tagozat 2022. szeptember 19. Valent Zoltánné 

2. munkaközösségi értekezlet felső tagozat 2022. szeptember 20. Szabó Ágnes 

Szüreti felvonulás 2022. szeptember 24. Dudás Gabriella, osztályfőnökök 

Kísérleti bemeneti mérés adatszolgáltatás 2022. szeptember 26 Szabó Ágnes 

Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30. Dudás Gabriella 

Népmese Napja 2022. szeptember 30. Orlik Ilona és Füzesi Gabriella 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OKTÓBER 

   

RENDEZVÉNY IDŐPONT FELELŐS 

Zene világnapja 2022. október 3. Kallós Angelika 

Állatok Világnapja 2022. október 4. Kőváriné Vass Csilla, Jánosi Réka 

Október 6.-i megemlékezés - Tábortűz 2022. október 6. Kallós Angelika, Dudás Gabriella 

Pályaorientációs nap 2022. október 14. Szabó Ágnes, Valent Zoltánné 

Pályaválasztási kompetenciák-adatküldés 8.o 2022. október 17. Szabó Ágnes 

Áthelyezett munkanap 2022. október 15. intézményvezető 

Október 23.- ünnepség 2022. október 22. Szabó Ágnes 

Október 23-i községi műsor-Bénye, Káva 2022. október 23. Szabó Ágnes 

Papírgyűjtés 2022.október 26-27.  Kovács Attila 
DIFER létszámjelentés, őszi szünet előtti utolsó tanítási 
nap, Halloween-party 2022. október 28. intézményvezető, Kovács Attila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NOVEMBER 

   

RENDEZVÉNY IDŐPONT FELELŐS 

Őszi szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. intézményvezető 

Fogadóóra alsó tagozat 2022. november 8. Osztályfőnökök, szaktanárok 

Fogadóóra felső tagozat 2022. november 9. Osztályfőnökök, szaktanárok 

Tankerületi szakmai nap 2022. november 14. ig, igh 

3. munkaközösségi értekezlet alsó tagozat 2022. november 15. Valent Zoltánné 

3. munkaközösségi értekezlet felső tagozat 2022. november 16. Szabó Ágnes 

Haza és haladás verseny Kiírás szerint Kovács Attila 

Bolyai Anyanyelvi Országos Verseny Kiírás szerint Orlik Ilona 

Őszi kirándulás – Eleven Park 2022. november 18. Valent Zoltánné, Kovács Attila 

Nyílt nap – alsó tagozat 2022. november 21. int. vez., int. vez. h. 

Nyílt nap – felső tagozat 2022. november 23. int. vez., int. vez. h. 

Első adventi gyertyagyújtás 2022. november 25. 
Gudás Gabriella, Hangyás 
Gyöngyi 

Pályaválasztási szülői értekezlet 2022. november 30. Szabó Ágnes 
Bemeneti mérés utolsó napja, kimeneti mérés 
adatszolgáltatás 2022. november 30. Szabó Ágnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DECEMBER 

   

RENDEZVÉNY IDŐPONT FELELŐS 
Második adventi gyertyagyújtásAdventi 
gyertyagyújtások 2022. december 2.  Dudás Gabriella, Valent Zoltánné 

Elemlámpás olvasóverseny 2022. december 2. Füzesi Gabriella 

Mikulás futás 2022. december 6. Valent Zoltánné, Kovács Attila 

Az óvodások megajándékozása 2022. december 6. Kőváriné Vass Csilla 

Harmadik adventi gyertyagyújtás 2022. december 9. Dudás Gabriella 

Bemeneti mérés lezárásához kapcsolódó adatok szolg. 2022. december 9. Szabó Ágnes 

Negyedik adventi gyertyagyújtás 2022. december 16. Dudás Gabriella 

Pedagógus karácsony 2022. december 19. Ig, igh 

Karácsonyi hangverseny 2020. december 20. Kallós Angelika, Szabó Lászlóné 

Iskolai karácsonyi ünnepség 2021. december 21. Szabó Lászlóné 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. int.vez. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

JANUÁR 

   

RENDEZVÉNY IDŐPONT FELELŐS 

Téli szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. int.vez. 

NETFITT mérés kezdő dátuma 2023. január 9. Dudás Gabriella 

Magyar Kultúra Napja 2023. január 20. Orlik Ilona, Valent Zoltánné 

Az első félév vége, osztályozó értekezlet 2023. január 20. int.vez. 

Vince napi műsor 2023. január 21. 
Szabó Ildikó, Hován Zsuzsanna, 
Kallós Angelika 

Magyar Kultúra napja 2023. január 22. Orlik Ilona 

Látogatás az óvodába meghívás szerint int. vez. h., Kőváriné Vass Csilla 

Félévi értesítők kiosztása 2023. január 27. Osztályfőnökök 

Félévzáró értekezlet 2023. január 31. Ig, igh 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

FEBRUÁR 

   

RENDEZVÉNY IDŐPONT FELELŐS 

Alsó tagozatos szülői értekezlet 2023. február 6.  Osztáyfőnökök 

Felső tagozatos szülői értekezlet 2023. február 7.  Osztáyfőnökök 

4. munkaközösségi értekezlet alsó tagozat 2023. február 13. Valent Zoltánné 

4. munkaközösségi értekezlet felső tagozat 2023. február 14. Szabó Ágnes 

Továbbtanulás szervezése kiírás szerint Szabó Ágnes 

Valentin napi szívzuhatag 2023. február 14. Dudás Gabriella, Valent Zoltánné 

Trianon vetélkedő kiírás szerint Kovács Attila 

Farsangi bál 2023. február 24. Kovács Attila, pedagógusok 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÁRCIUS 

   

RENDEZVÉNY IDŐPONT FELELŐS 

1. Iskolanyitogató foglalkozás 2023. március 1. 
Kőváriné Vass Csilla, Kallós 
Angelika 

Kimeneti mérés első napja 2023. március 6. Szabó Ágnes 

,,PÉNZ7” 2023. március 6-10. szaktanárok, osztályfőnökök 

Tavaszi nevelési értekezlet 2023. március 8. int.vez. 

2. Iskolanyitogató foglalkozás 2022. március 8. Kőváriné Vass Csilla, Szabó Ildikó 

Március 15-i megemlékezés 2023. március 14. Kallós Angelika 

Petőfi rajzverseny eredményhirdetése 2023. március 14. 
Hován Zsuzsánna, Szabó Ildikó, 
Füzesi Gabriella 

Márc 15-i községi műsorok-Bénye, Káva 2023. március 15. Kallós Angelika 

Költészet Napja 2023. március 21. Orlik Ilona 

3. Iskolanyitogató foglalkozás 2023. március 22. Kőváriné Vass Csilla 

Víz világnapja 2023. március 22 Kovács Attila, Sipos István 

4. Iskolanyitogató foglalkozás 2023. március 29. Kőváriné Vass Csilla, Orlik Ilona 

Pénz 7  2023. március 7 - 11. Dancs Ferenc, Szabó Ágnes 

Petőfi rajz és szavalóverseny kiírás szerint Alsós osztályfőnökök 

Március 15.-i ünnepély 2023. március 11. Szabó Ágnes 

Ki mit tud? - Nagykáta kiírás szerint Kallós Angelika 

Üllői zenei verseny kiírás szerint Kallós Angelika 

Digitális témahét 2023. március 27-31. szaktanárok, osztályfőnökök  

Házi szépíró verseny 2023. március 29. Orlik Ilona, alsós osztályfőnökök 



   

ÁPRILIS 

   

RENDEZVÉNY IDŐPONT FELELŐS 

Tojásfa állítás Káván 2023. április 3. Valent Zoltánné, Füzesi Gabriella 

Tavaszkapu állítása Bényén 2023. április 4. 
Szabó Ágnes, Csörögi-Dukai 
Zsófia 

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. int. vez. 

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. int.vez. 

Költészet Napja 2023. április 12. 
Orlik Ilona, Kallós Angelika, 
Füzesi Gabriella 

Házi Varga Gyula verseny 2023. április 19. Valent Zoltánné, Orlik Ilona 

Első osztályosok beíratása 2023. április 20-21. int.vez. 

Föld Napja 2023. április 21. Kakasné Jánosi Réka, Sipos István 

Fenntarthatósági témahét 2023. április 24-28. osztályfőnökök, szaktanárok 

Fogadóóra alsó tagozat 2023. április 25. osztályfőnökök 

Fogadóóra felső tagozat 2023. április 26. szaktanárok, osztályfőnökök 

Házi Szépíró verseny 2023. április 28. Orlik Ilona   

Budapest Forradalom verseny kiírás szerint  Kovács Attila 

József Attila Verseny kiírás szerint  Orlik Ilona 

Körzeti szép - és helyesíró verseny kiírás szerint  Orlik Ilona, alsós osztályfőnökök 

   
 
 
 
 
 
 



MÁJUS 

   

RENDEZVÉNY IDŐPONT FELELŐS 

Anyák napi ünnepi szülői értekezletek 2023. május 2-5. osztályfőnökök 

Felsős szülői értekezlet 2023. május 3. osztályfőnökök 

Osztálykirándulás 5.o 2023. május 5. Szabó Lászlóné, Sipos István 

Madarak és fák napja 2023. május 10. Szabó Ágnes, Valent Zoltánné 

NETFITT mérés záró időpontja 2023. május 12. Dudás Gabriella 

Osztálykirándulás 3.o 2023. május 12. Füzesi Gabriella 

Osztálykirándulás 6-7. o. 2023. május 12. Dudás Gabriella, Kallós Angelika 

5. munkaközösségi értekezlet alsó tagozat 2023. május 15. Valent Zoltánné 

5. munkaközösségi értekezlet felső tagozat 2023. május 16. Szabó Ágnes 

Terror Háza-Malenkij robot kiállítás 7-8. o 2023. május 19. Kovács Attila, Sipos István 

Osztálykirándulás 1.o 2023. május 19. Hangyás Gyöngyi, Szabó Ildikó 

Osztálykirándulás 8.o 2023. május 26. Szabó Ágnes, Nagy András 

Vargha Gyula szavalóverseny - Nemesgörzsöny kiírás szerint Valent Zoltánné, osztályfőnökök 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JÚNIUS 

   

RENDEZVÉNY IDŐPONT FELELŐS 

Nemzeti Összetartozás Napja 2023. június 2. Dudás Gabriella 

Gyermeknap 2023. június 9.  Kovács Attila, minden pedagógus 

Kimeneti mérés utolsó napja 2023. június 9. Szabó Ágnes 

Osztályozó értekezlet 2023. június 15. int. vez., int. vez. h. 

Utolsó tanítási nap 2023. június 15. int. vez. 

NETFITT adatfeltöltés 2023. június 15. Dudás Gabriella 

Kimeneti mérések lezárása, adatszolgáltatás 2023. június 15. Szabó Ágnes 

Ballagás 2023. június 17. Kallós Angelika, Szabó Ágnes 

Tanévzáró értekezlet 2023. június 20. int.vez., int. vez. h. 

Tanévzáró Ünnepély 2023. június 21. int.vez., int. vez. h. 

Pedagógus kirándulás 2023. június  int. vez. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Melléklet: 
 

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 
2022/2023. tanévre 

 

Készítette:                   Kovács Attila   DÖK munkáját segítő pedagógus 

                                                                                              

A diákönkormányzat célja a diákok érdekképviselete, a diákélet szervezése. 
Ezen belül szabadidős programok a tanulók érdeklődésének megfelelő 
tevékenységi formák létrehozása kezdeményezése. Alapvető célunk az iskolai 
munka segítése, és az iskola működésében résztvevő (diákok, tanárok, szülők, 
fenntartó) együtt működésének előmozdítása. Célunk, hogy a diákjogi 
képviselet mellett tanulóink részére jó programokat, alkotói, kikapcsolódási 
lehetőségeket biztosítsunk. Azt szeretnénk, hogy a diákélet szerves része 
legyünk, és hozzájáruljunk ahhoz, hogy az itt töltött tanuló évekre minden 
elballagott diák élményként tudjon visszagondolni. A diákönkormányzatnak 
minden tanuló alanyi jogon tagja, a vezetői csoport 10 főből áll. 

  

A DÖK 2022/2023-as tanév feladatai: 

A diáktanács ülései 

A diákközgyűlés évi egyszeri összehívása 

Hagyományos iskolai ünnepeink, programjaink előkészítése, segítése 

Szabadidős programok, vetélkedők szervezése illetve egyeztetése 

Értékmentő munkavégzés 

Ütemterv: 

Szeptember: 

Új tisztségviselők megválasztása 

Éves munka megtervezése, célok, feladatok kijelölése 

Házirend ismertetése és betartatása 



Tanulói ügyelet megszervezése 

Hulladékgyűjtés szervezése  

Október: 

A különböző dokumentumok felülvizsgálata 

November:  

Halowen-party előkészítése, lebonyolítása 

Bolhapiac szervezése 

Január: 

Félév előtti tanulási gondok áttekintés 

Farsang előkészítése 

Február: 

Farsangi rendezvény lebonyolítása 

A Diákönkormányzat munkájának féléves értékelése 

Március: 

Aktuális problémák megbeszélése 

Április: 

Tavaszi hulladékgyűjtés előkészítése, lebonyolítása  

Május: 

Gyermeknapi előkészületek 

Gyermeknap lebonyolítása 

Június:  

Év végi összegzés 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


