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1. Feladataink a tanévre: 

• A pedagógusok órakedvezményének aktualizálása (osztályfőnökök, munkaközösség-

vezetők, Diákönkormányzatot segítő nevelő, igazgatóhelyettes, igazgató) 

• A módosított  Pedagógiai Program ismertetése, elfogadtatása 

• Az intézményi önértékelés elkészítése 

• A pedagógusok önértékelésének elkészítése 

• Felkészülés a tanfelügyeletre 

• A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő beosztása 

• Az óvoda és iskola szakmai kapcsolatának folyamatos fenntartása 

• A munkaközösségek együttműködési hatékonyságának erősítése 

• A szülők bevonása az iskolai életbe 

• A keresztény értékrend alkalmazása a gyakorlatban  

• A hat tanítás nélküli munkanap kijelölése 

 

 

A munkát meghatározó dokumentumok: 

 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

• 326/2013.(VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

• 20/2012 (VIII.30.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

•   326/2013 Kormányrendelet  

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

és alkalmazásáról  

 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

• 14/2017.(VI. 14.) EMMI rendelet 

• Pedagógiai Program 

• Szervezeti és Működési Szabályzat 

• Belső Ellenőrzési Szabályzat 
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2. Személyi feltételek 

2.1.A nevelők névsora és feladataik 

Névsor: Feladat: 

Ambrusné Babodi Erika   3-8. o. angol, napközi; 7. o. osztályfőnök 

felkészítő foglalkozás 

Bognár Józsefné óraadó tanár, matematika 7. 

 fizika 7-8. o.  

Csató Lászlóné Igazgatóhelyettes, magyar 6. 7. 8. o. 

felkészítő foglalkozás;könyvtár 

Csontosné Teleki Andrea  matematika 5.6. 8o.;5. o. osztályfőnök 

kémia 7-8. o. technika 8. o. ;felkészítő 

Dr. Farkasné Somogyi Katalin 6. o. osztályfőnök, történelem 5-8. o. 

természetismeret 5-6.o. földrajz 7-8. o.  

hon- és népismeret 5. o. , munkaközösség-

vezető, napközi 2.o. 

Hajdu Jolán 3.o. osztályfőnök  magyar, 

matematika,gyógypedagógus, 

munkaközösség-vezető 

Horváth Zsolt rajz5-8., felsős napközi, rendszergazda, 

pedagógiai asszisztens 

Kánya Orsolya 8.o. osztályfőnök, biológia 7-8. 

testnevelés1.2.8. gyógytestnevelés, óvodás 

gyógytestnevelés 

Tóthné Király Réka 4.o. osztályfőnök matematika, magyar,ének 

4-8.;napközi 

Miaveczné Pongrácz Ibolya 2.3.o.ének,3.rajz, 4. o. rajz, 

környezetismeret, 

technika3.o.környezetismeret;3. technika; 

napközi  

Nyulné Németh Erika 1.o. osztályfőnök, magyar, napközi,hittan 1. 

2. 4.5.6.7. 

Princz Gábor testnevelés 3.4.5.6.7. o.; napközi 

Sifter Gergely plébános atya hittan 3. 8. o. 
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Tóth Istvánné 2.o. osztályfőnök, magyar, környezetismeret, 

rajz, technika 2. 5. 6. 7.;  napközi 

Weiszné Illés Anikó igazgató 

matematika 2.o.; magyar 5. o.  

Wilhelmné Dudás Ilona 1.o.matematika , környezetismeret, ének 1. 

,technika rajz,  napközi;  

 

2.2.Az adminisztratív és technikai dolgozók névsora 

 

Név: Feladat: 

Baranyai Tímea konyhalány 

Diósiné Tóth Andrea takarító 

Dobos Józsefné élelmezésvezető 

Farkasné Pulai Katalin iskolatitkár 

Junghart Erzsébet konyhalány 

Kiss Józsefné szakács 

Kiss Mónika takarító 

Komáromi Gábor karbantartó 

Kovacsik Györgyi konyhalány 

Papp Zsuzsanna takarító 

Specker Józsefné konyhalány 

Vajda Mária gazdasági vezető, könyvelő 
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2.3Tanulói létszámok 

 

Osztály: Létszám: Napközis tanulói 

létszámok: 

1. 24(6 BTM; 1 Sni) 24 

2. 12 (5 BTM) 12 

3. 12 (2 BTM; 12 

4. 18(1 BTM;1 SNI) 18 

5. 29(3 BTM;3 SNI)  

6. 24(3 BTM,2 SNI)  

7. 22 (5BTM;2 SNI)  

8. 25(2 BTM) 25 

Összesen: 166 139 

3. Tárgyi feltételek 

 
A nyári szünetben nem történt meg a konyha felújítása, ami várhatóan 2018 nyarán fog 

elkészülni. Tisztasági meszelésre csak az első osztályban került sor. Az első osztályba új 

bútorokat vásároltunk.  

A nevelő- oktató munka feladatai 

 
• A helyi tantervek alapján tanmenetek készítése, vagy adaptálása, tematikus tervek 

óravázlatok készítése. 

• A Pedagógiai Program feladatait figyelembe véve kompetenciafejlesztés 

 

• A tehetséggondozás területei:  - tanórai differenciálás 

- önálló ismeretszerzés segítése 

- csoportbontás (5. o. matematika, angol, 

hon- és népismeret; technika, informatika) 

- szakkörök 

- tanulmányi és sportversenyek 
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A felzárkóztatás területei:    - tanórai differenciálás 

       - egyéni haladási tempó biztosítása 

       - hosszabb felkészülési idő biztosítása 

- korrepetálások főbb tantárgyak 

keretében (matematika, magyar) 

- fejlesztő foglalkozások a BTM-es és 

SNI-s tanulók számára gyógypedagógus 

vezetésével. 

• A környezettudatos nevelés területén a környezetünk tisztaságának megóvása, 

szelektív hulladékgyűjtés (papír, használt elem és elektronikai hulladék) TESZEDD 

országos szemétszedésre regisztráció, részvétel, a meghirdetett fenntarthatósági 

témahéten való részvétel. 

• az iskola épületének, környezetének tisztántartása, esztétikussá tétele (tisztasági 

verseny az osztályok között, tantermi díszítések korosztálynak megfelelően 

évszakonként; vallási, állami ünnepek figyelembe vétele), 

• a tanulók személyiségfejlesztése az iskolai élet, hitélet, tanulás, játék, munka 

alkalmaival, 

• a közösségfejlesztés feladatai a tanórai nevelés, tanórán kívüli foglalkozásokon, és a 

szabadidős tevékenységek során, 

• a tanulók fegyelmének fejlesztése, viselkedési normák elfogadtatása, példaadás, 

• a pályaválasztás segítése pályaválasztási nap kijelölésével, mely tanítás nélküli 

munkanap, 

• az elsős tanulók beilleszkedésének segítése 

• A tanulás tanítása minden évfolyamon 

• A tantestület tagjai egységesen, szigorúan, határozottan, megfelelő hangnemben, 

keresztényi szeretettel irányítsák a tanulókat. 

• Az iskola és a családok közötti jó kapcsolat fenntartása, az iskolai munka minél 

pontosabb megismertetése 

• Az iskolai hagyományok ápolása 

• A tantestület minden tagjának kötelessége, hogy legjobb képessége szerint végezze 

munkáját. 
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4. Az iskolai dokumentáció 

 
A Haladási és Értékelési Naplók pontos, naprakész dokumentálása az osztályfőnökök 

által. Az EMMI Rendelet záradékainak használata a naplók, bizonyítványok, 

törzslapok vezetésénél. 

A szakköri naplók pontos, esztétikus vezetése.  

A haladási naplókat minden hónap végén ellenőrzik a munkaközösség-vezetők. 

A törzslapok megnyitása szeptember 15-ig. 

 

5. Hitélet az iskolában 

 
A pedagógusok személyes példamutatásukkal segíthetik elő leginkább tanulóink 

vallásgyakorlását. 

Ebben a tanévben is Sifter Gergely vezető hitoktató plébános és Nyulné Németh Erika 

hittan szakos nevelő végzi a hittan tantárgy oktatását. 

 Heti 2 a hittan órák száma. A hittan órák keretében lesz lehetősége a tanulóknak részt 

venni kéthetente egyszer a szentmisén. 

Célunk, hogy a gyerekek aktívan vegyenek részt a vasárnapi szentmiséken. Önként 

vállaljanak ministránsi és felolvasói feladatokat is tekintettel az életkori 

sajátosságaikra.  

Évente két alkalommal tartunk lelki napot a plébános vezetésével. Egyiket adventi 

időszakban, másikat nagyböjtben tartjuk. Ezen alkalmakkor lehetőséget biztosítunk 

tanulóink számára a szentgyónásra. A lelki nap programjainál a gyermekközpontúság 

a meghatározó. Figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat a programok 

szervezésénél. 

 Kiemelt ünnepünk Szent Gellért napja, iskolánk névadója (szeptember 24.), mely 

alkalom hagyomány iskolánkban. Ezt az ünnepet most szentmisén és hittan órákon 

tartjuk meg 2017. szeptember 20-án. 

A 3. és a 8. osztályban a vezető hitoktató tartja a hittan órákat. A harmadik osztályban 

az elsőáldozásra, nyolcadik évfolyamon a bérmálásra készülnek fel a gyerekek. A 

vezető hitoktató részt vesz az első áldozást és bérmálkozást végző osztályokban a 

szülői értekezleteken.  
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A hétköznapokra eső vallási ünnepeket iskolai szinten megtartjuk (részvétel a 

szentmisén). A szombatra és vasárnapra eső vallási ünnepeken való részvételt 

szorgalmazzuk diákjainknál. 

Megteremtjük a tanítás előtti és utáni, valamint az étkezések előtti és utáni imádság 

alkalmait. A szülőket igyekszünk bevonni az iskola vallásos programjaiba.  

 

6. A tanórán kívüli foglalkozások 

 

6.1. Napközis foglalkozások az alsó tagozatban 

 
Az alsó tagozaton a délutáni foglalkozások célja: 

• a délelőtti tananyag begyakoroltatása 

• a lassabban haladók felzárkóztatása 

• a helyes tanulási technikák kialakítása, elsajátíttatása 

• a tanulási nehézségekkel küzdők segítése a szakértői vélemények figyelembe 

vételével 

• a hangos, értő olvasás gyakoroltatása 

• az egészséges napirend kialakítása 

• a kulturált étkezés szokásának kialakítása 

• az életkori sajátosságaiknak megfelelő mozgásos játék biztosítása évszaknak 

megfelelően. 

6.2. Napközis foglalkozások a felső tagozaton 

 
• a hatékony tanulási technikák kialakítása, gyakoroltatása 

• az egyéni segítségadás lehetőségének biztosítása 

• a hasznos időbeosztás a hatékony tanulás érdekében 

• a szóbeli lecke lehetőség szerinti elsajátítása 

• az írásbeli leckék maradéktalan és igényes elkészítése 

• internetes hozzáférés biztosítása a tanulók számára a leckék elkészítéséhez 

 

6.3. Szakköri foglalkozások 

Cél: 

• tehetséggondozás 

• képességek kibontakoztatása 
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• felkészítés tanulmányi versenyekre 

• felkészülés pályázatokra 

A szakköri munkát csak elfogadott ütemterv szerint lehet elkezdeni, melyet 

szeptember 30-ig kell leadni az igazgatóhelyettesnek. 

Iskolánkban működő szakkörök: 

 
szakkör: érintett 

évfolyamok: 

heti óraszám: A szakkört tartó 

pedagógus neve: 

matematika 2-4. 1 Tóthné Király 

Réka 

matematika 5, 6, 8.. 1 Csontosné Teleki 

Andrea 

anyanyelvi 2-4. 1 Tóth Istvánné 

angol  2.  1(második 

félévtől) 

Ambrusné Babodi 

Erika 

gyógytestnevelés alsó tagozat 2 Kánya Orsolya 

felkészítő angol 8. 1  Ambrusné Babodi 

Erika 

felkészítő magyar 8. 1 Csató Lászlóné 

felkészítő 

matematika 

8. 1 Csontosné Teleki 

Andrea 

6.4. Tanulmányi versenyek 

 Alapműveleti matematika verseny 

 Bendegúz levelezős verseny és Bendegúz kisnyelvész,   

 Diákolimpiai versenyek 

 Dugonics András matematika verseny 

Kölyökatlétika 

 LÜK(Logika Ügyesség Kitartás) 

 Mesemondó verseny Balatonföldvár 

 Mesemondó verseny Tab 

 Rudnay matematika verseny Tab 

 Sík Sándor versenyek Zalaszabar 

Zrínyi Ilona matematika verseny 
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6.5. Az iskolai könyvtár 

 
Iskolánk könyvtára napi 1 óra időtartamban tart nyitva a tanulók és a nevelők 

részére. 

Külön könyvtári órák megtartását a tanítási év elején jelezni kell a könyvtáros 

részére. 

Az iskolai könyvtár működéséről bővebb információ az SZMSZ-ben található. 

7. Szülői közösségek 

Az iskola és a szülők kapcsolatát az alábbi alkalmak biztosítják: 

• Fogadó órák  

• Szülői értekezletek  

• Nyílt nap 

• Szülők bálja 

• Szüreti mulatság 

• Ünnepek, megemlékezések 

• Farsang 

• Bemutató órák 

 
Az osztályok első szülői értekezletén megválasztják a szülői közösség képviselőit (vezető, 

helyettes, gazdasági felelős). 

Az első iskolai szülői közösségi értekezleten megválasztják az iskolai képviselőket: vezető, 

helyettes, pénztáros. 

A tanév folyamán két alkalommal ad az igazgató tájékoztatást az iskolai élettel kapcsolatban a 

szülői közösségek részére. Egyik alkalom a Szülők bálja előtti lehetőség ősszel, a másik az 

iskolai farsang előtti megbeszélés. 

8. Munkaközösségek 

Iskolánkban két munkaközösség működik. Az alsó tagozatos munkaközösség vezetője Hajdu  

Jolán, a felsős munkaközösségé Dr. Farkasné Somogyi Katalin. Munkatervüket az iskolai 

munkaterv alapján készítik el év elején (szeptember 15-ig). Év végén írásban beszámolnak a 

munkaterv alapján végzett munkáról. 

Együttműködésükkel válik könnyebbé az alsós-felsős átmenet. Ennek egyik legfontosabb 

lehetősége, alkalma a kölcsönös óralátogatás, a követelmények közös megbeszélése, 

pontosítása. 



12 
 

9. Szakmai továbbképzések 

 

A nevelőtestület tagjai a KAPI által szervezett továbbképzéseken, belső szervezésű nevelési 

értekezleteken, munkaértekezleteken vesznek részt. 

A pedagógus számára kötelező a hétévenkénti 120 órás továbbképzés addig az évig, amíg 55. 

életévét betölti. 277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet- a pedagógus-továbbképzésről. 

Igyekszünk ezeket pályázati úton megvalósítani. 

 

10. Vezetőségi értekezletek: 

 
Minden hónap első hétfőjén délután 13.30-kor az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a 

munkaközösség vezetők, és a gazdasági vezető a résztvevői. Témája az aktualitások, havi 

programok, szakmai feladatok megbeszélése. 

 

11. Nevelőtestületi értekezletek: 

- Alakuló értekezlet 2017. augusztus 28. 

- Tanévnyitó értekezlet 2017. augusztus 31. 

- Őszi nevelési értekezlet 2017. október 19. 

Témája a tanfelügyeleti rendszer, az intézményi és a pedagógus önértékelés 

- Osztályozó értekezlet 2018. január 23. 

- Félévi nevelési értekezlet 2018. február 08 . 

- Tavaszi nevelési értekezlet 2018. március 

 Témája a kompetenciamérés kiértékelése 

- Osztályozó értekezlet 2018. június 07. 

- Év végi nevelési értekezlet 2018. június 20. 
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12. Ellenőrzés, értékelés 

 

12.1. A belső ellenőrzés rendje 

 
A belső ellenőrzés a belső ellenőrzési terv alapján történik intézményünkben. Jogosultak a 

pedagógusok ellenőrzésére: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők. A belső 

ellenőrzés célja a kollégák munkájának, szakmai fejlődésének segítése, tapasztalatcsere, 

ötletek átadása. Felkészülés a tanfelügyeletre. 

A belső ellenőrzés legfontosabb része az óralátogatás, melyet meghatározott szempontok 

szerint végzünk. 

Az óralátogatások előre elkészített beosztás szerint történnek. A pontos időpontokat a havi 

emlékeztetők tartalmazzák. 

A látogatások várható ideje: 2017. szeptember, október, november, 2018. február, 

március, április, május. 

A pedagógusok kötelessége, hogy folyamatosan ellenőrizzék és értékeljék a tanulók 

teljesítményét, hiszen ez által kapnak megerősítést és visszajelzést az esetleges 

hiányosságokról. 

A tantermek rendjét, esztétikumát a 2017-2018-as tanévben is ellenőrizzük, pontozzuk. A 

tantermek pontozását a munkaközösség-vezetők és a diák önkormányzati képviselők 

végzik. Megfigyelési szempontjaik közé tartozik a tantermek ápoltsága, tisztasága, 

díszítettsége az évszaknak és az ünnepeknek megfelelően. A katolikus jelképek megléte, 

illetve a katolikus ünnepekhez kapcsolódó díszítés fontos szempont az ellenőrzés 

folyamán. 

 

A pedagógusok és az intézmény külső ellenőrzése:  

- Tanfelügyelet PSZE (2017 november 09. intézményi ellenőrzés) 

- Pedagógusok minősítése PEM (Ebben a tanévben nincs.) 

- Könyvvizsgálói ellenőrzés (2018. januárban) 

- Hatósági ellenőrzések 
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12.2. Mérések a tanév folyamán 

 
Tanév eleji tantárgyi mérések 2017. szeptember,  

Tanév végi tantárgyi mérések 2018. május-június 

DIFER mérés az első osztályban 2017.október 13-ig 

Netfit mérés Nemzeti Egységes Tanulói 

Fittségi Teszt 
2018. 01.09-2018.04.27. 

 

12.3 Külső mérés: 

 
OH országos kompetenciamérés  6. 8. 

évfolyamon (matematika, magyar,) 
2018. május 23. 

OH országos mérés angol nyelvből 6. 8.  2018. május 16. 

 

13.  14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről  

 

13.1.  14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet 

 

 

 

A 2017-2018-as tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 01.(péntek) és 

utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma (180) 

száznyolcvan. 

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a 

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről. 

Az őszi szünet 2017. október 30-tól november 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap október 27.(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. hétfő. 

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 04. 

(szerda). 

Tanítás nélküli munkanapok száma: 6. 
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14.  Iskolai naptár a 2017-2018-as tanévre 

 

Időpont, határidő Esemény Felelős 

Szeptember 

1. 

8 óra 

 

Veni Sancte és tanévnyitó 

ünnepély 

tankönyvek átvétele 

Sifter Gergely plébános 

Weiszné Illés Anikó ig. 

 

1. 11 óra Tanítás órarend szerint Ig. 

   

4-5. Dokumentumok előkészítése, 

bizonyítványok begyűjtése, 

ellenőrzők kiadása 

igazgató, pedagógusok 

07.16.30 óra Szülői értekezlet az első 

osztályban 

Nyulné Németh Erika 

8. 

péntek 8 óra 

Kisboldogasszony szentmise 

az egész iskola részére 
Sifter Gergely Atya 

11.13.30 Vezetőségi ülés  Igazgató 

15. Tantermek díszítése osztályfőnökök 

11-22. Szülői értekezletek 2-8. o. osztályfőnökök 

15.  A tanmenetek leadása Munkaközösség-vezetők 

   

16. Városi szüreti mulatság  

20. 

(szerda) 

Szent Gellértre emlékező 

szentmise 1-8. o. 

versekkel, óvodásokkal 

Sifter Gergely Atya 

Nyulné Németh Erika 

28. 16.30 Szülői közösségi szülői 

értekezlet 

Óvodai SZK, Iskolai SZK 

Antalné Trunk Tünde 

Weiszné Illés Anikó 

29. Statisztikai adatok 

összegyűjtése a naplók 

hátuljába 

osztályfőnökök 
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29. 

 

Naplók felülvizsgálata, 

hiányzások kigyűjtése; 

Szakköri ütemtervek leadása 

Munkaközösség-vezetők 

 

Kompetencia alapján a 

tanulók azonosítása, szülők 

értesítése a fejlesztésről 

Igazgató 

Október 

02. Vezetőségi értekezlet  

06. Megemlékezés az aradi 

vértanúkról osztályszinten 

Osztályfőnökök 

12.(csütörtök) Fogadó órák pedagógusok 

13-ig Az első osztályosok 

felmérése 

Hajdu Jolán 

15. OSA elkészítése Csató Lászlóné 

3-31. Óralátogatások Ig. igh. munkaköz.- vez. 

20. 

péntek 

Megemlékezés 1956. október 

23-ról 

Ambrusné Babodi Erika és a 

7. o. 

Újságcikk Ambrusné Babodi 

Erika 

27-ig DIFER lejelentése az OH-

nak (létszám) 

Ig. 

27. péntek Utolsó tanítási nap az őszi 

szünet előtt; 

Weiszné 

27. Naplók felülvizsgálata, 

hiányzások kigyűjtése 

Munkaközösség-vezetők 

 

nov. 2-4-ig Őszi szünet Ig. 

November 

6. 

13.30 óra 

Első tanítási nap 

Vezetőségi értekezlet 

Weiszné Illés Anikó 

13. Első negyedéves értékelések 

elkészítése, kiosztása az 1. 

osztályban 

Nyulné Németh Erika 
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A Munkaügyi Központ által 

meghatározott időpontban  

Pályaválasztási nap Weiszné Illés Anikó 

Kánya Orsolya 

14.(kedd) Óvó nénik látogatása az első 

osztályban 

Nyulné Németh Erika 

8-30. Óralátogatások Ig. igh. munkaköz.vez. 

18. Szülők bálja SZK vezető 

Előzetes hirdetés Weiszné 

Illés Anikó 

30. Naplók ellenőrzése, 

hiányzások kigyűjtése 

Hajdu Jolán, Dr. Farkasné 

Somogyi Katalin 

30.10 óra I. adventi gyertyagyújtás Hajdu Jolán 3.o. 

Miaveczné Pongrácz Ibolya 

December 

01-ig DIFER mérés elvégzése Hajdu Jolán 

05. Iskolai Mikulás nap Nyulné Németh Erika és a 

DÖK 

Cikk: Nyulné Németh Erika 

07. 8. osztályos pályaválasztási 

szülői értekezlet 

Kánya Orsolya 

08.(péntek)  Szeplőtelen fogantatás 

Szentmise mindenki részére 

Sifter Gergely Atya 

08. II. Adventi gyertyagyújtás a 

szentmisén 

3. osztály  

Hajdu Jolán 

08. 8. osztályos tanulók 

jelentkezése közvetlenül a 

központi írásbeli felvételi 

vizsgát szervező 

intézménybe. 

Kánya Orsolya 

Weiszné 

14. 

 

III. adventi gyertyagyújtás 10 

óra 

Az óvodások kézműves 

foglalkozása a 4. osztályban 

Hajdu Jolán 

 

Tóthné Király Réka 

Miaveczné Pongrácz Ibolya 
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11.hétfő lelki nap Sifter Gergely plébános Atya 

22. A szülők értesítése a 

bukásokról 

Osztályfőnökök, nevelők 

21.  IV. adventi gyertyagyújtás az 

iskolai karácsonyi 

műsoron16 óra 

Osztályfőnökök 

Munkaközösség-vezetők 

23. 17 óra Gyertyagyújtás a Fő téren, 

majd Városi karácsony 

 

Tóthné Király Réka 

22. Szünet előtti utolsó tanítási 

nap 

Naplók felülvizsgálata, 

hiányzások kigyűjtése 

Weiszné 

Hajdu Jolán, Dr. Farkasné 

2016. dec. 27- 2017. január 

2-ig 

Téli szünet Weiszné 

2017. Január 

03.(szerda) Első tanítási nap Weiszné 

18. Szülői értekezlet a Szülői 

Szervezet képviselőivel 

Weiszné 

20. 10 óra Központi írásbeli felvételi 

vizsgák 

Kánya Orsolya 

15-21. Ökumenikus imahét Sifter Gergely Atya 

22. A magyar kultúra napja munkaközösség-vezetők 

23. 

14 óra 

Osztályozó értekezlet Ig. 

26. Az első félév utolsó tanítási 

napja 

Weiszné 

29. Félévi beszámolók 

leadásának határideje 

Osztályfőnökök 

31. Naplók felülvizsgálata, 

hiányzások kigyűjtése 

Hajdu Jolán, Dr. Farkasné 
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Február 

02. A félévi értesítések 

kiadásának időpontja 

Osztályfőnökök 

02. (péntek) 

 

Gyertyaszentelő 

Boldogasszony szentmise 

Sifter Gergely Atya 

 

 

03. Egyházközségi bál  

05. Szülői értekezlet minden 

osztályban 

Weiszné Illés Anikó 

osztályfőnökök 

08.(csütörtök) Félévi értekezlet Csató Lászlóné 

09. 15-18 óráig Farsang DÖK 

10.  A lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók 

létszámának lejelentése 

Weiszné Illés Anikó 

14. Hamvazószerda 

Szentmise 1-8. osztályig 

 

01-28. Óralátogatások ig. igh. munkaközösség-vez. 

23. Emlékezés a kommunista és 

egyéb diktatúrák áldozataira 

osztályszinten történelem 

órán(febr.25.) 

Dr. Farkasné Somogyi 

Katalin 

23. Iskolahívogató elkészítése Horváth Zsolt 

28. Naplók felülvizsgálata, 

hiányzások kigyűjtése 

 

Hajdu Jolán, Dr. Farkasné 

Március 

06.(kedd) 

9 órától 

iskola előkészítő foglalkozás 

a leendő első osztályosoknak 

Tóthné Király Réka 

14.szerda Megemlékezés1848. március 

15-ről 

Csontosné Teleki Andrea és 

az 5. osztály 

16. pihenőnap  

19. (hétfő) Lelki nap Sifter Gergely 

19. Óvodahívogató elkészítése Horváth Zsolt 
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20.(kedd) 

16.30 

Óvodai szülői értekezlet Tóthné Király Réka 

Weiszné Illés Anikó 

27.(kedd) 

8-12.30-ig 

Nyílt nap 

 

pedagógusok 

1-29. Óralátogatások ig. igh. munkaközösség-vez. 

28.(szerda) Naplók felülvizsgálata, 

hiányzások kigyűjtése 

Szünet előtti utolsó tanítási 

nap 

Hajdu Jolán, Dr. Farkasné 

Április 

4.(szerda) 

 
Szünet utáni első tanítási nap Weiszné 

5.  nevelési értekezlet  

9.10. 

8-18 óráig 
Első osztályosok beíratása 

ig. 

 

11. A költészet napja Osztályfőnökök 

16. Emlékezés a holokauszt 

áldozataira 

osztályszinten történelem 

órán (ápr. 16.) 

Dr. Farkasné Somogyi 

Katalin 

23-27. A föld napja (22.) Projekthét,fenntarthatósági  

témahét 

24-28. Anyák napja az alsó 

tagozaton 

osztályfőnökök 

27. 

Bukásra állók szüleinek 

értesítése 

osztályfőnökök, 

pedagógusok 

Naplók felülvizsgálata, 

hiányzások kigyűjtése 

Hajdu Jolán, Dr. Farkasné 

30. pihenőnap  

Május 

01. Munkaszüneti nap  
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06. Első áldozás Sifter Gergely plébános Atya, 

Hajdu Jolán 

Nyulné Németh Erika 

10. Fogadó órák pedagógusok 

16. 

Írásbeli idegen nyelvi (angol 

nyelvi) országos mérés 6. 8. 

évfolyamon 

Ambrusné Babodi Erika 

Weiszné 

20.21. Pünkösd  

23. Kompetenciamérés 6. 8. 

osztályokban 

Csató Lászlóné 

2-31. osztálykirándulások osztályfőnökök 

25. DÖK nap –Sport nap Princz Gábor 

Újságcikk: Princz Gábor 

 Bérmálás  

31. Naplók felülvizsgálata, 

hiányzások kigyűjtése 

Hajdu Jolán, Dr. Farkasné 

Június 

04. 

A nemzeti összetartozás 

ünnepe június 04. (A trianoni 

békediktátum évfordulója) 

emlékezés osztályszinten 

történelem órán 

Dr. Farkasné 

07.14 óra osztályozó értekezlet ig. 

12.(kedd) 
A beszámolók leadásának 

határideje 
pedagógusok 

13. 

8 óra 
TE DEUM Sifter Gergely 

16. 9 óra 

 Tanévzáró ünnepély, 

ballagás 

 

 

Weiszné Illés Anikó 

Nyulné Németh Erika, 

Wilhelmné Dudás Ilona és az 

1. osztály 
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20. 9 óra Tanévzáró értekezlet Weiszné Illés Anikó 

30. 
Jelentés a lemorzsolódással 

kapcsolatban 
Weiszné Illés Anikó 

 

Tanítás nélküli munkanapok várható időpontjai: 

 

- 2017. Adventi lelki nap 

-2017. pályaválasztási nap 

- 2018.március 10. 

- 2018.Nagyböjti lelki nap március 19. 

- 2018. április 21. 

- 2018. május 26. DÖK nap 

 

Az egyes időpontok javítása szükség esetén a havi emlékeztetők készítésekor történik. 

A nevelőtestületet a munkaterv elfogadására kérem. 

A 2017-2018-as tanévre mindenkinek jó munkát kívánok Isten segítségével!  

Tab, 2017. augusztus 31.  

 

         Weiszné Illés Anikó 

          igazgató 

 

Jóváhagyom:         

Kaposvár, 2017. szeptember 01.  

           

 
         Varga László 

        megyéspüspök, fenntartó 


