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M U N K A T E R V 

 
2021/2022. TANÉV 

 

 

(kivonat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIII.  A tanév rendje 
 

A tanév: 2021. szeptember 1 - 2022. augusztus 31.  

A tanítási év, azaz a szorgalmi időszak: 2021. szeptember 1 – 2022. június 15. 

Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. (szerda)  

Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. (szerda) 

A tényleges tanítási napok száma: 181 

 

Az I. félév vége: 2022. január 21. 

A szülők értesítése az elért tanulmányi eredményekről: 2022. január 28.  

 

Őszi szünet: 2021. október 23 - 2021. november 1. 

Utolsó tanítási nap: 2021. október 22. (péntek) 

Első tanítási nap: 2021. november 2. (kedd) 

 

Téli szünet: 2021. december 22 - 2022. január 2. 

Utolsó tanítási nap: 2021. december 21. (kedd) 

Első tanítási nap: 2022. január 3. (hétfő)  

 

Tavaszi szünet: 2022. április 14 – 2022. április 19. 

Utolsó tanítási nap: 2022. április 13. (szerda) 

Első tanítási nap: 2022. április 20. (szerda) 

 

Tanítás nélküli munkanapok száma: 6 

- pályaorientációs nap (kötelező)    2021. szeptember-október egyik 

napja  

- tantestületi szakmai nap     2021. december 11. (szombat) 

- tantestületi szakmai nap     2021. december 20. (hétfő) 

- tantestületi szakmai nap     2021. december 21. (kedd) 

- a diákönkormányzat napja (kötelező)   2022. június 9. (csütörtök)  

egész napos iskolai kirándulás – Fővárosi Állat- és Növénykertbe 

- tantestületi kirándulás     2022. június 10. (péntek) 

 

 

Iskolai témahetek, illetve témanap megszervezése: 

2021.szeptember 24.   Magyar Diáksport Napja 

2022. április 4 – 8.   Digitális Témahét 

2022. április 25 – 29.    Fenntarthatósági Témahét 

 

Énekkar 

Időpontja: minden héten pénteken 13:45 órától 14:30 óráig. 

 

XIV. Kiemelt iskolai rendezvények, ünnepségek 
 

Szeptember 9. 

 Diákközgyűlés 

Felelős: a diákönkormányzatot segítő pedagógus 

 

Október 6.  



 

Megemlékezés az aradi vértanúkról   

Iskolarádiós megemlékezés. 

Felelős: 5. évfolyamos osztályok osztályfőnökei 

 

Október 22. 

Fiókák avatása 

(első osztályosok avatása, iskolai sál, nyakkendő ünnepélyes átadása.) 

Felelős: általános intézményvezető-helyettes 

 

Október 22. 

Nemzeti ünnep -- október 23. 

Iskolai szintű ünnepély. 

Felelős: 8. évfolyamos osztályok osztályfőnökei 

 

December 17. 

Iskolai szintű karácsonyi ünnepség  

Felelős: az énekkart vezető pedagógus 

 

Január 21.   

 Magyar Kultúra Napja (01.22.) alkalmából iskolarádiós megemlékezés. 

 Felelős: 5. évfolyamos osztályok osztályfőnökei 

 

Február 25. 

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (Megemlékezés a felső 

 tagozaton.) 

Felelős: a felső tagozatos osztályfőnökök 

 

Február 25. 

Farsangi bál (5-8. évfolyam) 

Felelős: a diákönkormányzatot segítő pedagógus 

 

Február 26. 

délelőtt - Farsangi bál (1-2. évfolyam) 

délután – Farsangi bál (3-4. évfolyam) 

Felelős: a diákönkormányzatot segítő pedagógus 

 

Március 11. 

Nemzeti ünnep -- március 15. 

  Iskolai szintű ünnepély  

Felelős: a 4. évfolyam osztályainak osztályfőnökei 

 

Április 13. 

Holokauszt áldozatainak emléknapja (04.16.) Megemlékezés a felső tagozatos 

osztályokban. 

             Felelős: a felső tagozatos osztályfőnökök 

 

 

Június 3. 

Nemzeti Összetartozás Napja – június 4. 

Iskolai megemlékezés. 



 

Felelős: 6. évfolyamos osztályok osztályfőnökei 

 

Június 9. 

A diákönkormányzat napja. 

Felelős: a diákönkormányzatot segítő pedagógus 

egész napos iskolai kirándulás – Fővárosi Állat- és Növénykertbe 

 

 

Június 15. 

Vidám ballagás 

Felelős: 8. évfolyamos osztályok osztályfőnökei 

 

Június 18.  

Ballagás és tanévzáró ünnepély 

Felelős: intézményvezető, a 7-8. évfolyamos osztályok osztályfőnökei, az énekkart 

vezető  pedagógus 

 

Június 20 – tól 

 Nyári táborok 

 Felelős: táborvezetők 

 

Szeptember 1. 

Tanévnyitó ünnepély 

 Felelős: általános intézményvezető-helyettes, 2. évfolyamos osztályok osztályfőnökei 

 

 

XV. Értekezletek 
 

Nevelőtestületi értekezletek: 

félévi értekezlet:   2022. január 31. 

tanévzáró értekezlet:   2022. június 30. 

 

Nevelőtestületi munkaértekezletek: havonta (szerda az értekezletek napja.) 

      2021. szeptember 

      2021. október 

      2021. november 

      2021. december 

      2022. február  

      2022. március 

      2022. április 

      2022. május 

Szülői értekezletek: 

  1-8. évfolyam    2021. szeptember 21 – szeptember 30. 

     8. évfolyam   2021. november 8. (pályaválasztás) 

  1-8. évfolyam    2022. január 26 – február 1.  

 

Fogadóórák: 

      2021. november 24. (szerda) 17.00 – 18.00 

      2022. április 6. (szerda) 17.00 – 18.00 

 



 

A fenti időpontok mellett a pedagógusok egyéni egyeztetés alapján a szülők felé bármikor 

adnak tájékoztatást a tanulókról. A Bosch-osztályok vonatkozásában havonta fogadóóra 

megtartására kerülhet sor, s nyílt nap is szervezhető. 

 

 

XVI. Iskolai programok, valamint határidős feladatok 

 
2021-2022-es tanév  

 

Szeptember 

Idő: Feladat: Felelős: 

1. E-napló megnyitása. Major Istvánné 

intézményvezető-helyettes 

1. 

(08:00 óra) 

Tanévnyitó ünnepély  általános intézményvezető-

helyettes,  

2. évfolyamos osztályok 

osztályfőnökei 

1. Az első tanítási napon a 

házirend ismertetése, valamint 

a munkavédelmi és a 

tűzvédelmi oktatás megtartása 

a tanulóknak és ezek rögzítése 

az e-naplóban. 

osztályfőnökök, 

csoportvezetők 

1. A tankönyvek kiosztása a 

tanulóknak (1-8. évfolyam). 

Máté Györgyné 

tankönyvfelelős és az 

osztályfőnökök 

1-jétől Az iskolai szelektív 

hulladékgyűjtés programja 

Nosza Tiborné 

3. Iskolai szintű fényképezés általános intézményvezető-

helyettes 

6-tól 

 

Tömegsport foglalkozások 

indítása. 

általános intézményvezető-

helyettes, nevelőtestület tagjai 

6-tól Az intézményi úszásoktatás 

kezdete. 

általános intézményvezető-

helyettes, Testnevelés és sport 

munkaközösség vezetője 

6-tól Korrepetálások, 

tehetséggondozások indítása 

általános intézményvezető-

helyettes, 

nevelőtestület tagjai 

9. DÖK Diákközgyűlés 

megtartása, valamint az 

osztályok közötti pontszerző 

verseny meghirdetése. 

diákönkormányzatot segítő 

pedagógus 

20.  Iskolai SZMK Választmány 

ülése. 

iskolai SZMK Választmány 

elnöke 

20-tól Az iskolai fűszerkert 

osztályok szerinti 

gondozásának kezdete 

Nosza Tiborné 



 

21. A régi tornateremnél a 

felújított öltözők-mosdók 

ünnepélyes átadása (Robert 

Bosch Elektronika Kft.) 

intézményvezető 

21-30. Szülői értekezletek. 

 

osztályfőnökök 

21-ig A tanulók személyi adatainak, 

egyeztetése, ellenőrzése, 

valamint a statisztikai adatok 

feltöltése az e-naplóba 

osztályfőnökök 

22. Autómentes nap  Ökocsoport koordinátora 

24. Magyar Diáksport Napja – 

iskolai rendezvény 

Imre Zoltán 

28. Munkatervek, tanmenetek 

leadása. 

nevelőtestület tagjai 

30-ig 1. évfolyamos tanulók 

(bemeneti mérés); 

2-4. évfolyam  

tanév eleji mérések 

(matematika, szövegértés) 

Szalatnai Éva 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Pályaorientációs nap 

(Tanítás nélküli munkanap 1.) 

felső tagozatos 

intézményvezető-helyettes 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Tűzriadó. intézményvezető, 

Balogh Zoltán 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Nevelőtestületi 

munkaértekezlet. 

intézményvezető 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

8.évfolyamos tanulók számára 

pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák vizsgálata 

felső tagozatos 

intézményvezető helyettes 

 

 

Október 

Idő: Feladat: Felelős: 

1-15. Az október 1-jei statisztikai 

adatszolgáltatás elkészítése és 

elküldése. 

általános intézményvezető-

helyettes 

4. Állatok világnapja -

programok 

Ökocsoport koordinátora 

4-től Szakkörök indítása általános intézményvezető-

helyettes 

nevelőtestület tagjai 

5-ig Törzslapok megnyitása. 

(alsó tag. – program szerint, 

felső tag. – kézi kitöltés) 

alsó tagozatos 

osztályfőnökök, 5. osztályos 

osztályfőnökök 

6. Iskolarádiós megemlékezés az 

aradi vértanúkról. 

5. évfolyamos osztályok 

osztályfőnökei 

6. Munkahelyi egészségügyi 

vizsgálat az iskola dolgozói 

részére. 

intézményvezető 



 

8-9. Őszi papírgyűjtési akció. Nosza Tiborné 

9-24. Kódolás hete digitális munkaközösség 

vezetője 

15-ig Fel kell mérni azon 1. 

évfolyamos tanulókat, akiknél 

a tanító indokoltnak látja a 

diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló rendszer 

alkalmazását. 

az első évfolyam osztályainak 

osztályfőnökei 

22. Fiókák avatása (első 

osztályosok avatása, iskolai 

sál, nyakkendő ünnepélyes 

átadása.) 

általános intézményvezető-

helyettes 

22. Nemzeti ünnep -- október 23. 

Iskolai ünnepély keretében 

megemlékezés. 

8. évfolyamos osztályok 

osztályfőnökei 

22. Az őszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap. 

 

október 23-tól  

 november 1-ig 

Őszi szünet  

31.  

 

A 8. osztályos tanulók 

tájékoztatása a felvételi 

eljárás rendjéről. 

felső tagozatos 

intézményvezető-helyettes 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Természetjáró túra. Párkányi Rita 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Történelmi séta Hatvanban, 

az épített környezet 

tanulmányozása. 

Kovács János 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Nevelőtestületi 

munkaértekezlet. 

intézményvezető 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

A Suliváró program tervezése Alsó tagozatos 

munkaközösség vezető, 

BOSCH munkaközösség 

vezető 

 

 

November 

Idő: Feladat: Felelős: 

1-jétől Madáretetés projekt. Ökocsoport koordinátora 

2. Őszi szünet utáni első tanítási 

nap 

 

5-ig Az Oktatási Hivatal felé 

jelenteni kell az okt. 15-ig 

felmért (1. évfolyamos 

tanulók – diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló rendszer) 

tanulók létszámát. 

általános intézményvezető-

helyettes 

8.  

 

2022. évi táborozások 

tervezetének összeállítása 

intézményvezető, 

diákönkormányzatot segítő 



 

pedagógus 

8. Pályaválasztási szülői 

értekezlet megfelelő számú 

érdeklődés esetén (7. és 8. 

évfolyam) 

felső tagozatos 

intézményvezető-helyettes,  

a 7. és a 8. évfolyam 

osztályainak 

osztályfőnökei 

8. Osztályozó vizsga 

témaköreinek leadási 

határideje 

felső tagozatos 

intézményvezető helyettes 

8-tól Használt játékok, könyvek, 

kézműves ajándékok gyűjtése 

a karácsonyi bazárra 

diákönkormányzatot segítő 

pedagógus 

17. Az Arany János 

Tehetséggondozó Programra 

történő jelentkezés 

szándékának írásbeli leadása a 

felső tagozatos 

igazgatóhelyettes részére 

8. évfolyam osztályainak 

osztályfőnökei 

24.  

(17.00 óra) 

Fogadóóra. a nevelőtestület tagjai 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Egészségvédelmi programok 

a hónap során. 

Ökocsoport koordinátora 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Suliváró program 1. 

 

alsó tagozatos munkaközösség 

vezetője 

BOSCH munkaközösség 

vezetője 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Nevelőtestületi 

munkaértekezlet. 

intézményvezető 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

„Szent Karácsony” városi 

rajzpályázat 

rajzot tanító pedagógusok 

 

 

December 

Idő: Feladat: Felelős: 

3. Általános iskolai tanulók 

jelentkezése a központi 

írásbeli felvételi vizsgára. 

8. évfolyam osztályainak 

osztályfőnökei 

6-tól Farsangi előkészületek. 

A bálkirály, a bálkirálynő 

megválasztása. Jelmezes 

felvonulás tervezése 

diákönkormányzatot segítő 

pedagógus 

10-ig Azon 1. évfolyamos tanulók 

esetében el kell végezni a 

vizsgálatot, akiknél a tanító 

indokoltnak látta a 

diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló rendszer 

alkalmazását, s létszámuk 

leadásra került az Oktatási 

általános intézményvezető-

helyettes 



 

Hivatal felé. 

10. Az Arany János 

Tehetséggondozó Programra 

történő pályázatok benyújtása 

8. évfolyam osztályainak 

osztályfőnökei 

11. Munkarend átrendezése miatt 

munkanap, december 24. lett 

a pihenőnap. 

intézményvezető 

11. Tantestületi szakmai nap 

(tanítás nélküli munkanap 2.) 

intézményvezető 

13-16-ig Karácsonyi bazár. diákönkormányzatot segítő 

pedagógus 

16. 

 

Bosch karácsony Bosch munkaközösség 

vezetője 

17. Iskolai szintű karácsonyi 

ünnepség. 

az énekkart vezető pedagógus 

20. Tantestületi szakmai nap 

(tanítás nélküli munkanap 3.) 

intézményvezető 

21. Tantestületi szakmai nap 

(tanítás nélküli munkanap 4.) 

intézményvezető 

21. Az utolsó tanítási nap a téli 

szünet előtt. 

 

 december 22-től 

 január 2-ig 

Téli szünet.  

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Nevelőtestületi 

munkaértekezlet. 

intézményvezető 

 

 

Január 

Idő: Feladat: Felelős: 

3. A téli szünet utáni 1. tanítási 

nap. 

 

3-tól  Pályázat készítése, s ezt 

követően benyújtása az 

Örökös Ökoiskola cím 

elnyerése érdekében. 

Ökocsoport koordínátora 

3-tól 31-ig Farsangi előkészületek, 

próbák. 

diákönkormányzatot segítő 

pedagógus 

január 10-től április 29-ig 

A tanulók (1-4. évfolyam 

tanulóinak kivételével) fizikai 

állapotának és edzettségének 

vizsgálata iskolai szinten 

országos mérés keretében. 

felső tagozaton testnevelést 

tanító pedagógusok 

17. Magántanulók osztályozó 

vizsgája. 

általános intézményvezető-

helyettes 

17. DÖK félévi 

munkaértekezlete. 

diákönkormányzatot segítő 

pedagógus 

19. Osztályozó értekezlet. 

(alsó tagozat) 

alsó tagozatos 

munkaközösség vezetője 

19. Osztályozó értekezlet. felső tagozatos 



 

(felső tagozat) munkaközösség vezetője 

21. Magyar Kultúra Napja (jan. 

22.) alkalmából iskolarádiós 

megemlékezés. 

5. évfolyam osztályainak 

osztályfőnökei 

21. Az első félév utolsó napja. 

 

 

24. 

(legkésőbb 2022. január 28-

ig) 

Félévi értesítők kiosztása. osztályfőnökök 

25. Iskolai SZMK Választmány 

ülése. 

iskolai SZMK elnöke 

január 26-tól február 1-jéig 

 

Szülői értekezletek. osztályfőnökök 

31. Nevelőtestületi értekezlet (El 

kell végezni a pedagógiai 

munka elemzését, értékelését, 

hatékonyságának vizsgálatát.) 

általános intézményvezető 

helyettes 

felső tagozatos 

intézményvezető helyettes 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Suliváró program 2. alsó tagozatos 

munkaközösség vezetője 

Bosch munkaközösség 

vezetője 

 

 

Február 

Idő: Feladat: Felelős: 

1-jétől 24-ig Farsangi előkészületek, 

próbák. 

diákönkormányzatot segítő 

pedagógus 

14-ig A félévi nevelőtestületi 

értekezletről készített 

jegyzőkönyvet tájékoztatás 

céljából meg kell küldeni az 

intézményi tanácsnak és a 

fenntartónak. 

intézményvezető 

18-ig Az általános iskola továbbítja 

a tanulói jelentkezési lapokat 

a középfokú iskoláknak, a 

tanulói adatlapok első 

példányát pedig a Hivatalnak. 

8. évfolyamos osztályok 

osztályfőnökei 

24. A kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatainak 

emléknapja (febr. 25.). 

Megemlékezés a felső 

tagozatos osztályokban. 

felső tagozatos 

osztályfőnökök 

25. Farsangi bál (5-8. évfolyam). diákönkormányzatot segítő 

pedagógus 

26. Farsangi bál (délelőtt 1-2. 

évfolyam, délután 3-4. 

évfolyam) 

diákönkormányzatot segítő 

pedagógus 

Előzetes időpont Pályázatok benyújtása a Kovács János 



 

meghatározás nélkül Városi Civil Alaphoz. 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Suliváró program 3. alsó tagozatos 

munkaközösség vezetője 

Bosch munkaközösség 

vezetője 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Nevelőtestületi 

munkaértekezlet. 

intézményvezető 

 

 

Március 

Idő: Feladat: Felelős: 

11. Iskolai ünnepség a nemzeti 

ünnep (március 15.) 

alkalmából. 

negyedik évfolyam 

osztályainak osztályfőnökei. 

11-ig Az Oktatási Hivatal részére el 

kell küldeni a 2022. május 

hóban megtartásra kerülő 

országos méréshez szükséges 

adatokat a Hivatal által 

meghatározott módon. 

felső tagozatos 

intézményvezető-helyettes 

14. Munkarend átrendezése miatt 

pihenőnap, március 26. lett a 

munkanap. 

 

21-22. Továbbtanulás – a tanulói 

adatlapok módosításának 

lehetősége az általános 

iskolában.  

8. évfolyamos osztályok 

osztályfőnökei 

23. Továbbtanulás – a módosító 

tanulói adatlap megküldése a 

Hivatalnak. 

8. évfolyamos osztályok 

osztályfőnökei 

26. Munkarend átrendezése miatt 

munkanap, március 14. lett a 

pihenőnap. 

 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Suliváró program 4. alsó tagozatos 

munkaközösség vezetője 

Bosch munkaközösség 

vezetője 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Nevelőtestületi 

munkaértekezlet. 

intézményvezető 

 

 

Április 

Idő: Feladat: Felelős: 

1-jétől 
Biztonságos közlekedés 

program indítása 

Balogh Zoltán, 

1. évfolyamos osztályfőnökök 

4-től 8-ig 
Digitális témahét informatikát oktató 

pedagógusok 

6. 

(17.00 órától) 

Fogadóóra. nevelőtestület tagjai. 



 

13. A holokauszt áldozatainak 

emléknapja (április 16.). 

Megemlékezés a felső 

tagozatos osztályokban 

a felső tagozatos 

osztályfőnökök 

13. A tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap. 

 

április 14-től  

április 19-ig 

Tavaszi szünet.  

20. A tavaszi szünet utáni első 

tanítási nap. 

 

22. Környezetvédelmi vetélkedő 

a Föld Napja (április 22.) 

alkalmából. 

Ökocsoport koordinátora 

25-tól 29-ig Fenntarthatósági témahét Ökocsoport koordinátora 

január 10-től április 29-ig A tanulók (1-4. évfolyam 

tanulóinak kivételével) fizikai 

állapotának és edzettségének 

vizsgálata iskolai szinten 

országos mérés keretében. 

felső tagozaton testnevelést 

tanító pedagógusok 

21-22. A leendő 1. osztályosok 

beíratása. 

intézményvezető 

29. Méhek napja (2022. 04. 30.) Ökocsoport koordinátora 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Tavasz papírgyűjtés. Nosza Tiborné 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Tavaszi túra a természetbe. Párkányi Rita 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Nevelőtestületi 

munkaértekezlet. 

intézményvezető 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Suliváró program 5. alsó tagozatos 

munkaközösség vezetője 

Bosch munkaközösség 

vezetője 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Ki Mi Tud? vetélkedő az 

iskola diákjainak 

diákönkormányzatot segítő 

pedagógus 

 

Május 

Idő: Feladat: Felelős: 

2-től 31-ig Tanév végi mérések az Egri 

POK szervezésében 

(1-8. évfolyam). 

általános intézményvezető-

helyettes 

4 – 17. A 2021/2022. tanév rendjéről 

szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI 

rendelet 11. § (3) bekezdés 

szerint a 8. évfolyamon 

mérések 

felső tagozatos 

intézményvezető helyettes 

10. Madarak és Fák Napja (május 

10.) alkalmából iskolai 

verseny rendezése. 

Ökocsoport koordinátora 

18 – 31. A 2021/2022. tanév rendjéről felső tagozatos 



 

szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI 

rendelet 11. § (3) bekezdés 

szerint a 6. évfolyamon 

mérések 

intézményvezető helyettes 

23. DÖK értekezlete. diákönkormányzatot segítő 

pedagógus 

30-tól 31-ig Tanév végi felmérések 

lebonyolítása. 

nevelőtestület tagjai 

Előzetes időpont 

meghatározás nélkül 

Nevelőtestületi 

munkaértekezlet. 

intézményvezető 

 

 

Június 

Idő: Feladat: Felelős: 

1-jétől 3-ig Tanév végi felmérések 

lebonyolítása. 

nevelőtestület tagjai 

3. A Nemzeti Összetartozás 

Napja (június 4.) alkalmából 

iskolai megemlékezés. 

6. évfolyamos osztályok 

osztályfőnökei 

6. Magántanulók osztályozó 

vizsgája. 

felső tagozatos 

intézményvezető-helyettes 

6 – 7. A tanév zárásához szükséges 

nyomtatványok 

(bizonyítvány, törzslap, stb.) 

átadása az iskola 

pedagógusainak. 

általános intézményvezető-

helyettes, iskolatitkár 

8. Osztályozó értekezlet (alsó 

tagozat). 

alsó tagozatos munkaközösség 

vezetője 

8. Osztályozó értekezlet (felső 

tagozat). 

felső tagozatos 

munkaközösség vezetője 

9. Diákönkormányzat napja. 

Egész napos iskolai 

kirándulás a Fővárosi Állat- 

és Növénykert 

(tanítás nélküli munkanap 5.) 

diákönkormányzatot segítő 

pedagógus 

10.  

 

Nevelőtestületi kirándulás 

(pedagógusnaphoz 

kapcsolódóan. 

(tanítás nélküli munkanap 6..) 

intézményvezető 

13 – 14. Bizonyítványok, törzslapok 

(anyakönyvek) megírása, 

összeolvasása, leadása. 

az alsó tagozatos és a felső 

tagozatos osztályfőnökök 

15. Az utolsó tanítási napon 

vidám ballagás. (A tanítási 

napok száma: 181 nap.) 

8. évfolyamos osztályok 

osztályfőnökei, 

15-ig A tanulók (1-4. évfolyam 

tanulóinak kivételével) fizikai 

állapotának és edzettségének 

vizsgálata iskolai szinten 

országos mérés keretében. A 

felső tagozaton testnevelést 

tanító pedagógusok 



 

mérés eredményeit fel kell 

tölteni a Nemzeti Egységes 

Tanulói Fittségi Teszt 

(NETFIT) rendszerbe. 

június 16-tól július 1-jéig Ügyelet a Bosch által 

támogatott osztályok tanulói 

részére. 

intézményvezető, ügyeletet 

ellátó pedagógusok 

18. 

(9.00 óra) 

Iskolai ünnepély (ballagás és 

tanévzáró), a bizonyítványok 

kiosztása. 

intézményvezető, a 7. és a 8. 

évfolyamos osztályok 

osztályfőnökei, az énekkart 

vezető pedagógus 

20-tól Iskola által szervezett nyári 

táborok. 

táborok vezetői 

20-tól 24-ig Osztályokban, szertárakban, 

tanáriban teljes rendrakás. 

nevelőtestület 

20-tól 24-ig Tanév végi adminisztrációs 

teendők ellenőrzése, hiányok 

pótoltatása. 

általános intézményvezető-

helyettes, felső tagozatos 

intézményvezető-helyettes 

30. Nevelőtestületi értekezlet (El 

kell végezni a pedagógiai 

munka elemzését, értékelését, 

hatékonyságának vizsgálatát.) 

intézményvezető 

 

 

Július 

Idő: Feladat: Felelős: 

július 1-jétől augusztus 22-ig Nyári szabadság kiadása az 

iskola pedagógusai részére. 

intézményvezető 

15-ig A tanévzáró nevelőtestületi 

értekezletről készített 

jegyzőkönyvet tájékoztatás 

céljából meg kell küldeni az 

intézményi tanácsnak és a 

fenntartónak. 

intézményvezető 

 

 

Augusztus 

Idő: Feladat: Felelős: 

24-től 31-ig  Augusztusi ügyelet a Bosch 

Elektronika Kft. által 

támogatott osztályok tanulói 

részére. 

intézményvezető, 

ügyeletet ellátó pedagógusok 

23. 

(9:00 óra) 

Nevelőtestületi értekezlet 

(jelentkezés). 

intézményvezető 

24.  Javítóvizsga. általános intézményvezető-

helyettes 

31.  Tanévnyitó értekezlet. intézményvezető 

szeptember 1. csütörtök 

(8:00 óra) 

Tanévnyitó ünnepély. általános intézményvezető-

helyettes, 2. évfolyamos 



 

osztályok osztályfőnökei 

 

Megjegyzés: kedd – az iskolavezetés értekezleteinek a napja, szerda – a Vezetői Tanács, 

valamint a nevelőtestület értekezleteinek a napja. 

 

 

XVII. Az iskolai munkaterv nyilvánossága 
 

A teljes dokumentum olvasható a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola belső 

számítógépes hálózatában. A dokumentum egyes részei, kivonata az iskola honlapján 

(www.szentistvan-hatvan.hu) látható. 

 

Nyomtatott példányok elhelyezésének rendje:  

 1 pld. – Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola irattára; 

 1 pld. – Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetői iroda; 

 1 pld. – Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola nevelőtestületi szoba. 

 

Hatvan, 2021. augusztus 31. 

 

 

        Kovács János    

                 intézményvezető 

http://www.szentistvan-hatvan.hu/

