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Augusztus 
 

Aktuális feladatok óralátogatás  adminisztráció                 egyéb 

Tantárgyfelosztás                  Tantárgyfelosztás 

Órarend-készítés 

Alakuló munkatársi értekezlet 

Balesetvédelem 

Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás 

Tanévkezdő szakmai konferencia Bpest,  Starján 

Igazgatói értekezlet 

Tantermek, folyosók dekorálása 

Folyamatos ellenőrzési feladatok 

Munkafegyelem  

Tankönyvosztás 

 

 

 

 

 

 

 



Szeptember 

   

Aktuális feladatok óralátogatás adminisztráció egyéb 

 

Tanévnyitó  

Bizonyítványok beszedése  Naplók megnyitása Osztálynaplók, szakköri 

Bejáró, napközis tanulók létszámadatai  (osztálynapló, napközis naplók, naplók ellenőrzése  

Munkatervek elkészítése  szakköri naplók) DÖK  Tanmenetek „aktualizálása” Tűzriadó 

Tanmenetek bemutatása  Tantárgyfelosztás aktualizálása         TIE-program   Ellenőrzők megnyitása 

Szakkörök szervezése  Régi naplók irattárba MDSZ-Sportnap  

Tanári-tanulói, menza ügyelet ki-  helyezése                                           Papírgyűjtés   

alakítása  Beszámoló a 2014/15. tanév             Csibeavató  

Menzás csoportok szervezése  délutáni foglalkozásairól és a  

Szülői értekezletek szept. 1-2. hete  2015/16. tanév előkészítéséről   

Tanulói felmentések, tantárgyak értékelése HH, HHH-s tanulók 

alóli mentesítések szakértői javaslat alapján DIFER: előzetes felmérés 

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások  Önértékelési csoport munkaterve 

csoportbeosztása, órarendje 

Tanulmányi versenyekre jelentkezés  

Önértékelési csoport megalakítása   

   

 

 



Október 

 

Aktuális feladatok óralátogatás adminisztráció egyéb 

 

Törzslapok megnyitása 1., 5. osztályok Munkatervek Megemlékezés az aradi vérta- 

Október 1. statisztikák elkészítése  Statisztika elkészítése, núkról, ünnepi műsor 

DIFER-ben résztvevők lejelentése  továbbítása Megemlékezés Okt. 23-ról, 

az Oktatási Hivatalnak  Osztálynaplók, csoportnaplók, ünnepi műsor   

Minősítő eljárás: Bódis Bertalan  szakköri naplók ellenőrzése DADA program 8. oszt. 

Tanügyi, szakmai ellenőrzés  Önértékelési csop. munkaterve Megyei Pályaválasztási nap 

Bódis Bertalan minősítő eljárása 

Önértékelés: Kissné U K 

                      Megyeri Attiláné 

Tanügyi, szakmai ellenőrzés     

   

    

      cirkuszlátogatás 

     

    

   

     

   

   



November 

 

Aktuális feladatok óralátogatás adminisztráció egyéb 

 

Pályaválasztás előkészítése 2. osztály, felsős testnevelés Osztálynaplók, csoportnaplók Egészségvédelem Őszi túra 

Az ügyeleti munka ellenőrzése órák ellenőrzése Készülés a Mikulás  

Tanügyi, szakmai ellenőrzés  Osztályzatok alakulása ünnepségekre  

DIFER 1. osztály   Adventi gyertyagyújtás  

Tanügyi, szakmai ellenőrzés   Védőnői előadások a 4-6.  

Önértékelés: Bódis Bertalan   osztályokban  

                                                       

   

    

 

 

 

 

 

 

 



December 

 

Aktuális feladatok óralátogatás adminisztráció egyéb 

 

Tanulmányi helyzet 3. osztály, felsős magyar órák naplók ellenőrzése Ügyeleti munka 

alakulása,  hit- és erkölcstanoktatás: Jegyek, osztályzatok 

      a bukásra álló tanulók szüleinek  - megtartott foglalkozások Készülés a karácsonyra: 

      tájékoztatása,   Adventi gyertyagyújtás (DÖK ellenőrzés) 

fogadóórák tartása   Védőnői előadások az  

Tanügyi, szakmai ellenőrzés   5., 6., 8. osztályokban 

DIFER jelentés   8. osztályosok továbbtanulá- 

Önértékelés az önértékelési csop.   sával kapcsolatos teendők: 

      munkaterve alapján   dec. 8. Jelentkezés a központi 

   felvételi vizsgára 

   dec. 10. Arany János TP   

                                                      pályázatok benyújtási hi. 

 

 

 

 

 

 



Január 

 

Aktuális feladatok óralátogatás adminisztráció egyéb 

 

A bukások ellenőrzésére tett 4. és történelem órák  Félévi értesítők – tanulmányi Pályaválasztás 8. oszt. 

intézkedések látogatása helyzet orvosi vizsgálat előkészítése 

A félévi osztályozó ért.  Naplók ellenőrzése Téli sportdélutánok szervezése 

Félévi értesítők kiadása  nev. test. ért. jegyzőkönyve Farsangi előkészületek   Téli sportdélutá- 

      Félévi szülői értekezletek    Védőnői előadások a személyes     és a társas kapcsolatokról 

Nevelőtestületi értekezlet   önismeret,   

FIT mérés: 5-8. oszt.   társismeret, konfliktuskezelés 

Önértékelés: az önért. csop.    Továbbtanulás 

munkaterve alapján   Jan. 11. általános felvételi  

   eljárás kezdete 

   Jan 16. Központi írásbeli felvételi  

   vizsgák a 9. évf.-on és a AJTP –ben 

   Jan. 21. Pótló központi írásbeli 

   részvétel a romhányi Rákóczi 

   versenyen  

       

  

 



Február 

 

Aktuális feladatok óralátogatás adminisztráció egyéb 

 

      Továbbtanulások adminisztrációja Felsős természetismeret és Naplók ellenőrzése farsangi bál történelem órák Jelentkezési lapok értékelése (isko- 

FIT mérés: 5-8. oszt. földrajz órák Továbbtanulások Kiszehajtás       

Félévi beszámoló: jegyzőkönyv: Differenciálás a tanítási órákon  Védőnői előadás: káros szenve- 

pedagógiai munka elemzése, érté-   délyek, barátság, szerelem, pár- 

kelése, hatékonyságának vizsgálata.   kapcsolat. 

Intézményi Tanács ülése    Febr. 12.:Továbbtanulás: a központi  

Önértékelés: az önért. csop.     felvételi vizsgák eredményei,  

munkaterve alapján   a továbbtanulási lapok beküldése 

   febr. 16. - márc. 4. középiskolai  

   szóbeli felvételik 

 

 

 

 

 

 

 

 



Március 

 

Aktuális feladatok óralátogatás adminisztráció egyéb 

  

Munkatársi értekezlet kereté- 1. osztály, valamint az  idegen nyelv Naplók ellenőrzése Megemlékezés 

ben  a hatékonyság vizsgála- órák látogatása,  1848. márc. 15-ről 

tokról   Az ünnepség szervezésével 

      FIT mérés: 5-8. oszt.   kapcsolatos teendők össze- 

Márc. 15.: Rövidtávú beiskolázási terv  Védőnői előadás: egészséges, hangolása 

      (pedagógus továbbképzés)   biztonságos környezet.   biztonságos környezet, elsőse- 

Önértékelés: az önért. csop.   Továbbtanulás: márc. 16-17. adat- 

munkaterve alapján   lapok módosítási lehetősége 

   márc. 18. – Módosító adatlap  

   megküldése a Felvételi Központnak 

    

    

    

                                                       

    

 

 

 



Április 

 

Aktuális feladatok óralátogatás adminisztráció egyéb 

 

A továbbtanulások eredményei 2. osztály, valamint felsős matematika, Naplók ellenőrzése Ápr. 22. A Föld Napja 

Első osztályosok beíratása természetismeret órák látogatása, Tanulói nyilvántartó Tanulmányi versenyek 

FIT mérés: 5-8. oszt. 8. osztály, napközis csoportok vezetése Művészeti nap: vers-, próza- 

Vezetői pályázati kiírások elők. látogatása  mondó, népdaléneklő verseny 

Javaslattétel intézményi átszerve-   Készülés Anyák Napjára 

zésekre.   Húsvéti előkészületek: tojásfes- 

Ápr. 30. : Tankönyvrendelés - Kello   tés, kézművesdélután 

Önértékelés: munkaterv alapján   Védőnői előadás: betegségek  

   megelőzése, szűrővizsgálatok  

   fontossága, elhízás, magas vér- 

   nyomás, cukorbetegség, allergia 

   Továbbtanulás: felvételek, elu- 

   tasítások 

   Ápr. 26. középiskolai felvételik 

   eredményei 

   Úszás megszervezése az 1-2.     

   az 1-2. osztályos gyermekeknek 

      

 



Május 

 

Aktuális feladatok óralátogatás adminisztráció egyéb 

 

Máj. 25. Kompetencia mérés 3. osztály, valamint a felsős Naplók ellenőrzése Anyák napja: alsós osztályok 

A bukások elkerülésére tett készségtárgyak óráinak látogatása Osztálynaplók, ellen- előadásával a Műv. Házban 

intézkedések (rajz, technika és ének őrzők „egybevetése” Év végi felmérések 

fogadóórák órák). Beszámoló az év végi Madarak fák napja 

Gyermeknap, sportnap előkészítése  felmérések tapasztala- Kézműves délután 

Szülői értekezletek  tairól Megyei Kézilabda Döntő 

FIT mérés: 5-8. oszt.   Védőnői előadás: sport, moz- 

Vezetői megbízással kapcsolatos   gás, egészség fontossága, 

feladatok   7-8. oszt. serdülőkor, szexuali- 

Ált. isk. beíratás köv. feladatok:   tás, nemi betegségek 

      - tankerületi egyeztetés  nevelési értekezlet Jutalomkirándulás: DÖK 

- indítható oszt. száma, 

Nyelvi mérés: május 18. 

Az önértékelési csoport munkájának    

értékelése 

 

 

 

 



Június 

 

Aktuális feladatok óralátogatás adminisztráció egyéb 

 

Osztályozó értekezlet Bizonyítványok, anya-                Osztálykirándulások                    Gyereknap 

Bizonyítványok, anyakönyvek könyvek, Pedagógusnap „Fészekhagyó” 

Jutalomkönyvek, oklevelek Naplók ellenőrzése  „Tanévzáró értekezlet 

Június 18. Ballagás, tanévzáró   Kis Iskolák Országos   Kis Iskolák Országos  

     Tankönyvrendelés módosítása: jún. 30  Versenye 

                                                      Jún. 17. – Híd program: értesítés 

                                                      a járási hivatalnak 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Július 

 

Aktuális feladatok óralátogatás adminisztráció egyéb 

 

Tanév végi beszámoló 

       Jegyzőkönyv: munkaterv alapján 

       Intézményi Tanács ülése: álláspontja 

       2016/17 évi tantárgyfelosztás előkészítése. 

 

 

 

 

Nagyoroszi, 2015. szept. 1. 

 

 

 

                           Kissné Unatényi Katalin 

                                       igazgató 


