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A munkatervet szabályozó rendeletek és intézményi szabályozók 
 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény – Nkt. 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – R. 

 A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet – Ép. r. 

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

rendelet – Korm. r. 

 A Balla Károly Általános Iskola pedagógiai programja, szervezeti és működési 

szabályzata, házirendje, illetve a benyújtott munkatervi javaslatok  

 

 

Helyzetelemzés 
Az intézmény alaptevékenysége, az alapító okiratában megállapított nyolc évfolyamos 

általános iskolai alapfokú nevelés és oktatás ellátása, melynek keretében a tanuló 

érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül középiskolai 

továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. Az iskola az alaptevékenysége 

végrehajtása során gondoskodik a tanulók napközbeni ellátásáról, felügyeletéről, étkeztetéséről, 

a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokról, a tehetséggondozásról és a 

hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáról, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amelyeket 

a köznevelési törvény és más jogszabály a nevelési-oktatási intézményeknek előír. Ezeken kívül 

nagy hangsúlyt fektetünk az idegennyelv oktatásra, ezért diákjaink már első évfolyamtól kezdve 

fő tárgyként tanulják az angol nyelvet, illetve német szakkörre is járhatnak. Az alsó tagozatban 

külön órák állnak rendelkezésre differenciált fejlesztésre, differenciált felzárkóztatásra és 

egyéni fejlesztésre.  

 

 

Személyi feltételek  

Az intézmény alkalmazottai 

Engedélyezett álláshelyek száma: 18 

Pedagógus: 12 fő pedagógus dolgozik jelenleg iskolánkban. Ebből teljes állásban 11 fő, 1 fő 

óraadói megbízással (Simon Hajnalka). Ez utóbbi nem rendelkezik pedagógus végzettséggel, 

programtervező matematikusként látja el a matematika órák tanítását felső tagozatban. 

Pedagógiai munkát segítő: 4 fő, ebből 2 pedagógiai asszisztens (ebből 1 fő határozott 

szerződéssel), 1 iskolatitkár és 1 fő rendszergazda informatikus. 

Technikai dolgozók: 1 fő karbantartó, 2 fő takarító 

Tartósan távol lévő dolgozóink: Virágné Nemes Georgina, az ő helyettesítésére keresünk 1 fő 

napközis tanítót. 



Utazó gyógypedagógus: 1 fő 

Tantestületünkben 2 munkaközösség működik, egy alsós és egy felsős munkaközösség.  

Munkakör Fő 

engedélyezett álláshelyek száma 18 

pedagógus 11 

- ebből gyakornok 0 

- ebből pedagógus I. fokozattal 

rendelkező 

7 

- ebből pedagógus II. fokozattal 

rendelkező 

4 

- ebből mesterfokozattal rendelkező 0 

- ebből szakvizsgával rendelkező 1 

- ebből mentor 0 

- ebből nyugdíjas 

továbbfoglalkoztatásban érintett 

pedagógusok száma 

1 

óraadó 1 

NOKS 4 

technikai dolgozó 3 

hitoktatók  3 

új kollégák száma az intézményben 4 (+1 fő 4 év után tért vissza) 

 

Vezetőség: Családi Bettina Dorottya intézményvezető 

 Szabóné Varga Klára intézményvezető-helyettes 

Munkaközösség-vezetők: 

Alsós: Tóthné Rakusz Julianna 

Felsős: Tóthné Szőnyi Krisztina 

A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Kaltenecker Tünde Magdolna 

Tankönyvfelelős: Veszelkáné Ripp Renáta 

 

 

Szakos ellátottság: 

név beosztás végzettség, szakirány 

Családi Bettina Dorottya intézményvezető történelem, magyar nyelv és 

irodalom 

Szabóné Varga Klára intézményvezető-helyettes, 

harmadikos osztályfőnök 

tanító, orosz  



Tóthné Rakusz Julianna alsós 

munkaközösségvezető, 

negyedikes osztályfőnök 

tanító, könyvtár 

Tóthné Szőnyi Krisztina felsős munkaközösség-

vezető, hetedikes 

osztályfőnök 

történelem, hon és népismeret, 

etika 

Horváthné Börzsönyi 

Barbara 

elsős osztályfőnök tanító, magyar nyelv és irodalom 

Szeibertné Kucsák Ágnes 

Gabriella 

másodikos osztályfőnök tanító, környezetismeret 

Kaltenecker Tünde 

Magdolna  

ötödikes osztályfőnök, 

diákönkormányzat 

munkáját segítő pedagógus 

tanító, testnevelés, angol 

Veszelkáné Ripp Renáta napközis tanító, 

tankönyvfelelős 

tanító, ember és társadalom, alsós 

etika 

Kaldenekkerné Sipos 

Mária Katalin 

 magyar nyelv és irodalom, dráma 

Dr. Kovács Péter  napközis tanító tanító, jogász 

Rozsályi Julianna Mónika  nyelvtanár angol, német, magyar nyelv és 

irodalom 

Simon Hajnalka óraadó programtervező matematikus 

Virágné Nemes Georgina tartós távollét tanító, német 

 

 

A pedagógus minősítési eljárásban érintett dolgozók 

A 2022. évi minősítési eljárásba a tavalyi tantestületből 1 fő jelentkezett, ám az érintett az idei 

tanévben más intézményben dolgozik. 

A 2023. évi minősítési eljárásba tervezetten 2 fő fog jelentkezni a nevelőtestületből, 

mindkettő pedagógus II. fokozatba: Családi Bettina Dorottya és Szeibertné Kucsák Ágnes. 

Ebben a tanévben a vezetőség kiemelten támogatja a pedagógus minősítési rendszerben való 

részvételt. Célunk a nevelőtestület tagjainak pedagógus II. fokozatba sorolásának minél 

nagyobb aránya. 

 

 

 



Tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok 

Tanulók összes létszáma 128 fő 

alsó tagozat létszáma 75 fő 

felső tagozat létszáma 53 fő 

napközis csoport száma 4 db 

tanulószobai csoport 1 db 

magántanuló 1 fő 

SNI tanuló 7 fő 

BTMN 8 fő 

hátrányos helyzetű 6 fő 

halmozottan hátrányos helyzetű 0 fő 

 

Az elmúlt tanévet 100 fővel zártuk, a mostani tanévet 129 fővel kezdjük. A megnövekedett 

gyermeklétszámnak két oka van, az egyik, hogy kifutott az egyik „lyukas” osztályunk, így 7 

osztály jár intézményünkbe. A másik ok, hogy a nyár folyamán minden évfolyamunkba 

iratkozott be új tanuló, összesen 17 fő. Ebből 6 fő csévharaszti beköltöző, 1 fő Monorról és 9 

fő Vasadról iratkozott át intézményünkbe.  

Az átlag osztálylétszám 18 fő.  

 

osztály osztályfőnök létszám SNI 

1. Horváthné Börzsönyi Barbara 20 fő 2 fő 

2. Szeibertné Kucsák Ágnes 15 fő 1 fő 

3. Szabóné Varga Klára 24 fő - 

4.  Tóthné Rakusz Julianna 16 fő 2 fő 

5. Kaltenecker Tünde Magdolna 20 fő - 

7. Tóthné Szőnyi Krisztina 18 fő 1 fő 

8. Családi Bettina Dorottya 16 fő 1 fő 

 

 

Tárgyi feltételek 

Épületek száma: 2 (egy főépület és egy melléképület) 

Tantermek száma a főépületben: 6 osztályterem, 1 informatikaterem, 1 tornaterem 

Tantermek száma a melléképületben: 3 osztályterem 

A nyáron megvalósult karbantartási, felújítási munkák:  

 tisztasági meszelések  

 fertőtlenítés, nagytakarítás, függönyök mosása 

 ebédlő kifestése 

 3. osztály kitapétázása 

 projektorok portalanítása, tisztítása 



Bár kis iskola vagyunk, a tárgyi felszereltséget illetően nem lehet okunk panaszra. Az iskola 

saját tornateremmel, külön informatika teremmel, korszerű mosdóhelyiségekkel, tágas aulával, 

nagy, versenyek rendezésére alkalmas zöld füves pályával, hatalmas udvarral rendelkezik.  

A nevelő-oktató munka tárgyi feltételei is rendelkezésünkre állnak. Minden tanteremben 

felszerelt projektor, tanári laptop és hangszóró segíti a tanulást, oktatást. Az informatika 

szaktermünkben minden gyermeknek jut külön számítógép.  

A mindennapos testnevelés tornatermünknek és hat évfolyamunknak köszönhetően tökéletesen 

megvalósítható úgy, hogy egyik osztálynak sem kell osztoznia a termen a testnevelés órán. A 

mindennapos testnevelés minden osztály órarendjében minden tanítási nap megjelenik. Az órák 

tartását jó idő esetén az udvaron található füves pálya, távolugró gödör, 100 méteres futópálya 

segíti. 

Az osztálytermekben szükségszerűvé vált a tanulói padok, székek és tanári asztalok cseréje, 

hiszen ezen bútorok 22 évesek (1999-2000-es tanévben cserélték őket). Ez alól kivétel az új 

informatikaterem, oda 2017-ben lettek új tanulói asztalok és székek beszerezve.  

Szükségszerűvé vált a fűtés korszerűsítése, hiszen a kazánunk 1970-es évekbeli, félő, hogy nem 

sokáig fog működni már. A radiátorok cseréje, de legalábbis újrafestése is időszerűvé vált.  

Probléma, hogy a melléképületben nincs belülről megközelíthető mosdóhelyiség, így a 

gyereknek el kell hagyniuk az épületet, ha mosdóba szeretnének menni. Érdemes lenne fedett 

folyosóval összekötni a külső mosdóhelyiségekkel a melléképületet.  

Az igazgatói iroda felújítása is évek óta esedékes. 25 éves padlószőnyeg van leterítve, amit ki 

kellene cserélni egy sokkal jobban tisztítható laminált padlóra. Az intézményvezetői rész 

ajtóval, fallal való elszeparálása szükséges a titkári és intézményvezető-helyettesi részlegtől. 

Ezek jelenleg egy légtérben helyezkednek el.  

A táblák újravonalazása, festése is esedékes.  

 

 

Napközis és tanulószobai csoportok 
A törvényi szabályzóknak megfelelően a 16:00-ig való benntartózkodás lehetőségét 

tanulószobai, napközis és szakköri foglalkozásaink biztosítják. 

Napközi alsó tagozaton: 

évfolyam csoportvezető létszám 

1. Veszelkáné Ripp Renáta 19 fő 

2. dr Kovács Péter 15 fő 

3. Tóthné Szőnyi Krisztina 23 fő 

4. dr Kovács Péter 15 fő 

 

 

 

 



Tanulószoba felső tagozaton: 

évfolyam csoportvezető létszám 

5.-7.-8. Kaldenekkerné Sipos Mária 27 fő 

 

 

Szakköreink, tanórán kívüli foglalkozásaink:  

név időpont pedagógus 

Néptánc (alsósoknak) 

 

kedd 1315 – 1400 Szeibertné Kucsák Ágnes 

Alsós angol felzárkóztató 

 

szerda1315 – 1400 Rozsályi Julianna Mónika 

Felsős angol felzárkóztató 

 

szerda 1415-1500 Rozsályi Julianna Mónika 

Német szakkör 2-3. o. 

 

csütörtök 1315-1400 Rozsályi Julianna Mónika 

Német szakkör 4-5. o. 

 

hétfő 1315-1400 Rozsályi Julianna Mónika 

Alsós tömegsport péntek 1415 – 1500 

csütörtök 1415 – 1500 

Kaltenecker Tünde 

Felsős tömegsport hétfő 1415 – 1500 

szerda 1415 – 1500 

Kaltenecker Tünde 

MANCS szakkör (polgárvédelmi 

szakkör alsósoknak) 

 

szerda 715 – 800 Szabóné Varga Klára 

Polgárvédelmi szakkör 

(felsősöknek) 

 

csütörtök 715 – 800 Szabóné Varga Klára 

Színjátszó szakkör (felsősöknek) 

 

kedd 1415 – 1500 Kaldenekkerné Sipos Mária 

Matematika felvételi előkészítő 

(8.osztályosoknak) 

 

csütörtök 715-800 Simon Hajnalka 

Magyar felvételi előkészítő (8. 

osztályosoknak) 

 

csütörtök 15.15-16.00 Kaldenekkerné Sipos Mária 

Differenciált felzárkóztató 

foglalkozás 1. o. 

 

hétfő 1315 – 1400 Horváthné Börzsönyi 

Barbara 

Differenciált fejlesztő foglalkozás 

1. o. 

 

kedd 1315 – 1400 Horváthné Börzsönyi 

Barbara 

Egyéni foglalkozás 1. osztály 

 

szerda 715-800 Horváthné Börzsönyi 

Barbara 

Egyéni foglalkozás 1. osztály 

 

csütörtök 1215-1300 

 

Horváthné Börzsönyi 

Barbara 

Egyéni foglalkozás 1. osztály 

 

csütörtök 1315-1400 Horváthné Börzsönyi 

Barbara 



Differenciált felzárkóztató 3. o. 

 

hétfő 7.15 – 8.00 Szabóné Varga Klára 

Differenciált fejlesztő foglalkozás 

3. o. 

 

kedd 715 – 800 Szabóné Varga Klára 

Egyéni foglalkozás 3. o. csütörtök 1315 – 1400 

 

Szabóné Varga Klára 

Egyéni foglalkozás 3. o. 

 

péntek 700– 800 Szabóné Varga Klára 

Egyéni foglalkozás 4. o. 

 

hétfő 715-800 Tóthné Rakusz Julianna 

Differenciált fejlesztő foglalkozás 

4. o. 

hétfő 1315 – 1400 

 

Tóthné Rakusz Julianna 

Egyéni foglalkozás 4. o. kedd 715 – 800 

 

Tóthné Rakusz Julianna 

 

 

Vezetőség heti ügyeleti rendje 

 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Családi Bettina 

Dorottya 

Családi Bettina 

Dorottya 

Szabóné Varga 

Klára 

Szabóné Varga 

Klára 

forgóban 

megállapodás 

szerint 

Az ügyeleti rend megbeszélés szerint eltérhet, különböző elfoglaltságok okán (pl. 

továbbképzésen, értekezleten való részvétel miatt).  

 

 

A tanév rendje 
A 2022/2023-as tanév rendjéről szóló kormányrendelet alapján az iskolai év szeptember 1-

jén, szerdán kezdődik, és 2023. június 15-ig, szerdáig tart. 

A tanítási napok száma 183 nap. A tanév első félévének 2023. január 20-án lesz vége. Az 

iskolák január 27-ig értesítik majd a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről. 

• Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2022. november 7. (hétfő). 

• A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2023. január 3. (kedd) 

• A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2023. április 12. (szerda). 

Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20 –21-én kell beíratni. 

 



 

Országos mérések és vizsgák  

Az alábbi táblázatban olvasható milyen országos mérések érintik tanulóinkat.  

 

A mérések tervezett időpontjai:  

 okt. 3. pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 8. osztályosok 

 okt. 11-12. bemeneti mérés 8. osztály 

 nov. 18. bemeneti mérés 5. osztály 

 nov. 21. bemeneti mérés 4. osztály 

 a kimeneti mérések évfolyamra leosztott pontos időpontját még nem határozta meg az 

Oktatási Hivatal 

Vizsgák:  

 félévi osztályozó vizsga: 2023. január 11. 

 év végi osztályozó vizsga: 2023. június 1.  

 javítóvizsga: 2023. augusztus 28.  

 

Központi felvételi eljárás 

A központi felvételi vizsgára 2022. december 2-ig jelentkezhetnek a diákok. A központi 

írásbeli felvételit 2023. január 21-én tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát 

pedig január 31-én. A felvételről vagy elutasításról 2022. április 28-ig értesítik a tanulókat. A 

középiskolai beiratkozás pedig 2022. június 21-23. között lesz. 



A nyolcadik osztályosok sikeres felvételi eljárását segítendő az iskola heti 1 óra magyar és 

heti 1 óra matematika felvételi előkészítőt szervez.  

 

 

Témahetek, témanapok: 

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között, 

 b) Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,  

c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,  

d) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30. 

Ezek közül iskolánk a Fenntarthatósági témahéten, illetve a Magyar Diáksport Napján vesz 

részt.  

 

 

A tanév helyi rendje 

A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai 

• Személyiség és jellemformálás 

• Társas kapcsolatok fejlesztése: egymás elfogadására nevelés, udvarias viselkedés 

• Felzárkóztatás, jobb tanulmányi eredmények elérése 

• Komplex Alapprogram módszereinek szélesebb körű alkalmazása 

• Fizikai állapot felmérése 

• a nagyszámú új beiratkozók beilleszkedésének elősegítése, tanulmányi felzárkóztatása  

 

 

Pedagógus továbbképzések 

Az ötéves továbbképzési programot, valamint az éves továbbképzési tervet figyelembe véve. 

Szeptember 23-24-25-én a nevelőtestületből 8 személy vesz részt a Prekog Alfa Kft. Trianon 

100 - A trianoni békeszerződés oktatásának történeti és pedagógiai módszertani kérdései 30 

kredites akkreditált képzésén Mezőkövesden.  

 

 

 

 

 



Tanulmányi és sportversenyek 

A versenyek nevezési költségeit hagyományosan a Balla Diákokért Egyesület fizeti az alapító 

okiratában foglaltak szerint. 

 

 

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása 

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai 

célra négy munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás 

nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskola 

diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs 

célra használható fel. 

1. szept. 23.(péntek)  - nevelőtestületi képzés Mezőkövesden a Prekog Alfa Kft. 

szervezésében 

2. nov. 2. (szerda) – nevelőtestületi értekezlet 

a diákönkormányzat hatáskörében meghatározva: 

3. szept. 30. (péntek) - DÖK nap és Magyar Diáksport Napja 

a 27/2020 (VIII. 11.) EMMI rendelete alapján meghatározva: 

4. okt. 15. (szombat) - pályaorientációs nap 

VERSENY NEVEZÉS 

IDEJE 

KOROSZTÁLY VERSENY 

IDEJE 

FELKÉSZÍTŐ 

Kenguru 

Matematika 

Verseny 

folyamatos 2-8. osztály 

egyéni 

március 16 alsós 

osztályfőnökök 

Simon Hajnalka 

felsős tanár 

Országos 

Katasztrófavédelmi 

Ifjúsági Verseny 

január 5-8. osztály 

csapat 

 

 

március, 

április 

Szabóné Varga 

Klára 

Sziporka 

Egyenletmegoldó 

Matematika 

Verseny 

november 2-8. osztály 

egyéni 

tavasszal alsós 

osztályfőnökök 

Simon Hajnalka 

felsős tanár 

Szólánc nyelvtan szeptember 21. 

 

2-3-4. osztály 

egyéni 

 

 

április alsós 

osztályfőnökök 

Titok Nyelvi 

Levelezőverseny 

 

 

október 10. 3-4. 5-6. 7-8. o. 

csapat 

folyamatos Rozsályi 

Mónika 

Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 

 

 

november 4-5-6-7-8. o. 

 

tavasszal Tóthné Rakusz 

Julianna 

Simon Hajnalka 



 

 

Tantestületi értekezletek 

• Aug. 22. alakuló értekezlet: tanévelőkészítő szervezési feladatok, személyi változások 

• Aug. 25. tanévnyitó értekezlet: tanév rendje, tantárgyfelosztás, órarend, munkaterv 

összeállítása 

• Okt. 4. október havi értekezlet: előző hónap értékelése, aktuális szervezési feladatok 

• Nov. 3. november havi értekezlet: előző hónap értékelése, aktuális szervezési 

feladatok 

• Dec. 1. december havi értekezlet: előző hónap értékelése, szervezési feladatok 

• Jan 23. osztályozó értekezlet: a tanulók magatartásának, szorgalmának, tanulmányi 

eredményének értékelése 

• Jan. 30. félévi értekezlet: a tanév első félévének értékelése 

• Febr. 2. február havi értekezlet: előző hónap értékelése, aktuális szervezési feladatok 

• Márc. 2. márciusi értekezlet: előző hónap értékelése, aktuális szervezési feladatok 

• Ápr. 4. áprilisi értekezlet: előző hónap értékelése, aktuális szervezési feladatok 

• Máj. 4. májusi értekezlet: előző hónap értékelése, aktuális szervezési feladatok 

• Jún. 12. osztályozó értekezlet: a tanulók magatartásának, szorgalmának, tanulmányi 

eredményének értékelése 

• jún. 26. évzáró értekezlet: a tanév elemzése, értékelése, beszámolók 

 

 

Ellenőrzési munka 

A 2022/2023-as tanévben az iskola belső ellenőrzési tevékenységét az alábbi területeken végzi:  

 oktató-nevelő munka 

 tanórán kívüli foglalkozások 

 osztályfőnöki munkák 

 ügyeleti rend: óraközi szünetekben 

 étkezés 

 e-naplók 

 munka-, tűz- és balesetvédelem 

 



Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 
munkaköri leírások 

aktualitásai 

pedagógusi és 

alkalmazotti kör  

munkaköri leírása 

szöveg 

aktualizálása 
intézményvezető 

október 

évindítás 

adminisztrációs 

teendőink nyomon 

követése 

foglalkozási 

tervek, tematikus 

tervek, egyéni 

fejlesztési tervek – 

foglalkozási 

naplók, törzslapok, 

KIR és más 

statisztikai 

adatállományok 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető 

és a helyettes 

november 
első félévi 

óralátogatások 

tanórák, 

foglalkozások 
hospitáció 

 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes, 

munkaközösség-

vezető 

december 
második negyedéves 

értékelés 

osztálynapló, 

értékelőív, egyéni 

haladási napló 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettes 

január 

félévi adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

naplók, tájékozató 

füzetek, 

beszámolók, 

statisztika 

dokumentum- 

vizsgálat 

 

intézményvezető 

és az 

intézményvezető- 

helyettes 

február 
 beiskolázással 

kapcsolatos teendők 

a tanulók felvételi 

dokumentumainak 

kezelése 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető 

és az 

intézményvezető-

helyettes 

március 
a pedagógusok 

önértékelése  

önértékelési 

dokumentáció 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető, 

BECS 



Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

április 
harmadik negyedéves 

értékelések 

osztálynapló, 

értékelőív, egyéni 

haladási napló 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettes 

május 

tanulmányi 

kirándulások tartalmi 

oldalának 

megszervezése és a 

lebonyolítás munkálatai 

 

programtervek 
dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető-

helyettes 

június 
tanév végi 

adminisztráció 

naplók, 

törzskönyvek, 

bizonyítványok 

ellenőrzése 

dokumentum- 

vizsgálat 

intézményvezető 

és az 

intézményvezető-

helyettes 

 

 

Önértékelés 

Az önértékelés ciklus második évében is 2 kollégát önértékelünk. A személyi változások miatt 

újra kell írni az önértékelési tervet, ennek határideje szeptember 30.  

 

 

A 2021/2022-es tanév munkarendje (eseménynaptár) 

dátum esemény felelős 

Augusztus 

2022.08.22. Alakuló értekezlet Családi Bettina 

2022.08.25. Tanévnyitó értekezlet Családi Bettina 

Szeptember 

2022.09.01. Ünnepélyes tanévnyitó műsor, 

tankönyvosztás, tanulók 

balesetvédelmi oktatása 

Szeibertné Kucsák Ágnes 

2022.09.01. Szülői értekezlet az 1. osztályban Horváthné Börzsönyi 

Barbara 

2022.09.13-i hét Szülői értekezletek osztályfőnökök 

2022.09.17. szüreti felvonulás önkormányzat 

2022.09.30. Magyar Diáksport Napja, DÖK 

nap 

Kaltenecker Tünde 



2022.09.30. Tanmenetek, munkaközösség 

munkatervek, DÖK munkatervek 

leadási határideje 

munkaközösség-vezetők 

Október 

2022.10.06. Aradi vértanúkról megemlékezés osztályfőnökök 

2022.10.10. 8. osztályosok pályaválasztási 

kompetenciamérés határideje 

Családi Bettina 

2022.10.15. tanítás nélküli munkanap – 

pályaorientációs nap 

osztályfőnökök 

2022.10.21. 1956-os emlékműsor Kaldenekkerné Sipos Mária 

2022.10.28. Tök jó pizsi party Családi Bettina 

2022.10.28. Őszi szünet előtti utolsó tanítási 

nap 

- 

November 

2022.11.07. őszi szünet utáni első tanítási nap - 

2022.11.11. Márton napi lámpás felvonulás Szeibertné Kucsák Ágnes 

2022.11.14. tanítás nélküli munkanap – 

Monori Tankerületi Szakmai 

Nap 

- 

December 

2022.12.02. Jelentkezés a központi felvételire  

2022.12.05. Mikulás nap Tóthné Szőnyi Krisztina 

2022.12.13-i hét Szülői értekezletek osztályfőnökök 

2022.12.13. Kézműves foglalkozások osztályfőnökök 

2022.12.21. osztálykarácsonyok osztályfőnökök 

2022.12.21. karácsonyi műsor alsós munkaközösség 

2022.12.21. dolgozók karácsonya Családi Bettina 

2022.12.21. téli szünet előtti utolsó tanítási 

nap 

- 

Január 

2023.01.03. téli szünet utáni első tanítási nap - 

2023.01.09. NETFIT mérések kezdete Kaltenecker Tünde 

2023.01.20. Magyar Kultúra Napja vetélkedő Kaldenekkerné Sipos Mária 

2023.01.20. első félév vége - 

2023.01.21. központi felvételi  

2023.01.24. osztályozó értekezlet Családi Bettina 

2023.01.27. félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 

2023.01.30. félévi értekezlet Családi Bettina 

2023.01.31. pótló központi felvételi vizsgák - 

Február 

2023.02.11. Farsang Tóthné Rakusz Julianna 

2023.02.22 8.-os tanulók jelentkezési 

lapjainak postázása 

Családi Bettina 

Március 

2023.03.14. 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc emlékműsor 

Kaldenekkerné Sipos Mária 

2023.03.21-22. 8.-os tanulói adatlapok 

módosítása 

Veszelka Aranka 

Április 



2023.04.03. Iskolába hívogató + Nyílt nap Családi Bettina 

2023.04.04. Balla-napok: vers- és 

prózamondó verseny 

Kaldenekkerné Sipos Mária 

2023.04.05. Balla-napok: Balla sír 

koszorúzása, erdei program 

Kaltenecker Tünde 

2023.04.05. tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

- 

2023.04.12. tavaszi szünet utáni első tanítási 

nap 

- 

2023.04.20-21. beiratkozás első évfolyamra - 

2023.04.24. Fenntarthatósági témahét alsós munkaközösség 

2023.04.24. Föld napja, szemétszedés osztályfőnökök 

2023.04.27. táplálkozási vetélkedő Szabóné Varga Klára 

2023.04.28. Fenntarthatósági témahét vége - 

Május 

2023.05.02. Anyák napi műsorok alsó 

tagozaton 

alsós osztályfőnökök 

2023.05.08-09. Határtalanul Program (sikeres 

pályázat esetén) 

Tóthné Szőnyi Krisztina 

Június 

2023.06.05. Nemzeti Összetartozás Napja Tóthné Szőnyi Krisztina 

2023.06.04. pedagógusnap Családi Bettina 

2023.06.12. osztályozó értekezlet Családi Bettina 

2023.06.14. gyereknap Tóthné Rakusz Julianna 

2023.06.15. utolsó tanítási nap - 

2023.06.15. Ki mit tud? Kaltenecker Tünde 

2023.06.16. ünnepélyes tanévzáró és ballagás Tóthné Szőnyi Krisztina 

2023.06.19.-06.23. BallaGO napközis tábor Tóthné Rakusz Julianna 

2023.06.26. tanévzáró értekezlet Családi Bettina 

2023.07.03. Erzsébet tábor (sikeres pályázat 

esetén) 

Családi Bettina 

 

 

Tervezett, egyelőre pontos dátum nélküli események: 

 színházlátogatások  

 osztálykirándulások május második felében vagy június elején 

 


