
 

 
 

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA,ÓVODA 

ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDE HÁLÓZAT 

5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, 

E-mail:titkarsag@refisk.hu 

  

 

 
 

MUNKATERV 

 

 

2020/2021. 

 

 

 

 

 

 
Összeállította a „27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről” alapján 

az 

 

 

…………….…………… 

intézményvezető. 

 

Véleményezte: 

………………..…………. 

fenntartó, 

 

…………………………..   

iskolaszék, 

 

………………………….. 

      szülői szervezet.    

Elfogadta: 

 …………………………………………….. 

nevelőtestület 
 

 

 

Kunhegyes, 2020. augusztus 30. 
 



 

 

A tanítási év 
- a tanítási év első tanítási napja: ………………… 2020. szeptember 1. (kedd), 

- a tanítási év utolsó tanítási napja: …………….… 2021. június 15. (kedd), 

- a tanítási napok száma: ………….. …….………. százhetvenkilenc – 179 – nap, 

- az első félév vége:………..…………….……….. 2021. január 22. (péntek), 

- a szülők értesítése az első félév eredményéről:…. 2021. január 29. (péntek). 

 

Szünetek 

 Őszi szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap 2020.október 22. (csütörtök),  

a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő). 

 Téli szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18. (péntek),  

a szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 4. (hétfő).  

 Tavaszi szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 31. (szerda),  

a szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 7. (szerda). 

 

Munkanapok eloszlása  

 

A tanítási évben (2020. szeptember 1 – 2021. június 15.)   

199 munkanap  

 

185 

tanítási szüneten kívülre eső munkanap 

14 (5+7+2) 

tanítási szünetre eső 

munkanap (általában 

szabadságok) 

 

179 

tanítási 

nap 

6  

tanítás nélküli munkanap, melyet a nevelőtestület a tanév helyi 

rendjében meghatározott pedagógiai célra használhat (használ) fel úgy, 

hogy 1 napról a diákönkormányzat dönt, 1 napot pedig 

pályaorientációra kell felhasználni. 

 

 

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása 

 Csendes nap – Országos Adventi Szavaló-és Dicséreténeklő Verseny (november 27. péntek)  

 Pályaorientációs nap – őszi időszak 

 Szakmai napok (december 12. szombat; március 30-31. kedd-szerda) 

 A diákönkormányzat napja (március 29. hétfő) 

 

 

Az osztálykirándulások 1 napja (számozott) tanítási napra esik tanulmányi kirándulásként, szakmai 

programmal. 

 

Munkanap-áthelyezések 

 

Munkanap Pihenőnap 

2020. december 12. szombat 2020. december 24. csütörtök 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk vértanúinak emlékét, példáját 

őrző, illetve az iskolai élethez köthető emléknapok, megemlékezések, valamint egyházi ünnepek 

időpontjai 

 

Az aradi vértanúk (október 6.) 

’56-os forradalom és szabadságharc (okt. 23.) 

A reformáció ünnepe (okt. 31.) 

Az’56-os forradalom és szabadságharc áldozatai (november 4.) 

Mikulás (dec. 6.) 

Gyermekek karácsonya (dec. 24.) 

Karácsony (dec. 25.) 

A doni katasztrófa áldozatai (jan. 12.) 

A magyar kultúra napja (jan. 22.) 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc (márc. 15.) 

Virágvasárnap (márc. 28.) 

Húsvét (ápr. 4.) 

Bölcsődék napja (ápr. 21.) 

Anyák napja (május 2.) 

A nemzeti összetartozás napja (június 4.) 

Pedagógusnap (jún. 6.) 

Krisztus mennybemenetele (máj. 13.) 

Gyermeknap (máj. 30.) 

Pünkösd (máj. 23.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÉVES MUNKA- ÉS FELADATTERV 

 

2020/2021. 

 
I. HELYZETELEMZÉS 

 

Személyi feltételek 

 

A tanévet 250 beiratkozott tanulóval indítjuk.  

 

 

 

 

 

 

Ebből 

napi 

Alkalmazottak:  

48 fő (+ 4 fő tartósan távollévő) 

Óraadók 

5 fő 

Pedagógus:  

27 fő 

Szociális 

szféra 

(bölcsőde) 

4 fő 

Nem pedagógus:  

17 fő 

Pedagógus 

4 fő 

Hitoktató 

1 fő 

Óvodapedagógus: 

6 fő 

 

Iskolai 

pedagógus: 

21 fő 

Gondozónő 

4 fő 

 

Nevelő és  

oktatómunkát  

közvetlenül 

segítő  

munkakör:  

5 fő 

 

Egyéb 

munkakör: 

12 fő 
Ebből heti  

6 

ó. 

6,5 

ó. 

10 

ó. 

8 

ó. 

1 1 2 1 

8 órás 6 19 4 4 7  

7 órás - - - - - 

6 órás - 1 - - 2 

5 

órás 

- - - - - 

4 órás - 1 - 1 3 

3 órás - - - - - 

2 órás - - - - - 

 

Tárgyi feltételek 

 

A 2019/2020-es tanév során megvalósult fejlesztések intézményünkben: 

- Bölcsődei csoportszobák aljzatbetonnal, laminált padlóval történő ellátása, festése 

- A 8. terem teljes felújítása (aljzatbeton, linóleum, táblák, festés) 

- Digitális táblák (3) beszerzése, felszerelése, könnyített hozzáférés kiépítése 

- Tantermi táblák, padok, székek beszerzése 

- Tantermi bútorok készíttetése 

- Infokompatibilitás a templommal 

- Tornaterem belső festése mosható felülettel 

Táboroztatás 

Táborokat a koronavírus járvány miatt korlátozott számban, korlátozott részvétellel tartottunk. 

(- matematika szakkör és felzárkóztatás, 

 - angoltábor, 

 - tornásztábor, 

 - röplabda – összetartást célzó napok) 

        

 

Szakmai képzés 

      Az első osztályba lépő tanulók szüleinek módszertani felkészítése 



 

 

II. CÉLKITŰZÉSEK, KIEMELT FELADATOK  
 

 A digitális munkarend eredményeinek megőrzése 

 Az elektronikus napló használatának bevezetése 

 Az 1-6. évfolyamon a kulcskompetenciák megalapozása, egyénhez igazodó fejlesztés 

 A kompetenciamérés eredményének megtartása, javítása 

 Feladatunk, hogy képessé tegyük tanulóinkat az önálló ismeretszerzésre, az ismeretek gyakorlati 

alkalmazására. 

 Az informatikai kultúra megalapozása. Az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak 

fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése 

 Az indulási ill. egyéni hátrányok csökkentése az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 

 Az SNI, BTMN, valamint a HHH tanulók fejlesztésének biztosítása 

 A tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése 

 Használható idegen nyelvtudás, nyelvismeret  

 Egészségvédelem, egészséges életmód, életvitel kialakítása 

 Az iskola sportéletének fejlesztése  

 Iskolai könyvtár fejlesztése, könyvtárhasználati órák biztosítása 

 A sikeres beiskolázás fokozása  

 Az 1. osztályosok beilleszkedésének segítése 

 Az 5. osztályosok átmeneti nehézségeinek csökkentése 

 A szükséges készségek, képességek, jártasságok megszerzése 

 Beilleszkedési, magatartási nehézségek megoldása 

 Nagy gondot fordítunk a tehetséggondozásra. 

 Hangsúlyt fektetünk nemzeti kultúránk értékeinek megismertetésére. 

 Feladatunk a 7. és 8. osztályos tanulók konfirmációra való felkészítése. 

 A Refi-gála színvonalas megszervezése és lebonyolítása 

 A továbbtanulás előkészítése, a tanulók felkészítése 

 A tanuláson kívüli idő hasznos eltöltése 

 

 

III. A KIEMELT FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA 

 

 Az intézményi értékelés – önértékelés, tanfelügyelet, pedagógusminősítés – folyamatos 

koordinálása, az átfogó intézményi önértékelés megvalósítása 

Felelős: Magyar György 

 A kompetencia mérések eredményére vonatkozó intézkedési terv kidolgozása 

Felelős: Magyar György, Nagy Tibor 

 A munkaközösségek nyomon követik, segítik a kompetenciafejlesztő gyakorlatok megvalósítását. 

Felelős: munkaközösség-vezetők         

 Újfajta tanulásszervezési eljárások alkalmazása  

            Felelős: pedagógusok  

 „Az informatikai kultúra megalapozása az IKT infrastruktúra megteremtése érdekében” TIOP 

1.1.1.-07 pályázat eredményeinek megtartása   

Felelős: pedagógusok 

 A TIOP 1.1.1-12 „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” pályázat 

fenntartása     

Felelős: Magyar György, Felső Andrea, Kocsis Gáborné, Szendrei Zsuzsanna 

 Honlapunk modernizálása, karbantartása, aktualizálása 

Felelős: Ardai József, pedagógusok 

 Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 1.o.-ban diagnosztikus fejlődésvizsgálat, egyéni 

bánásmód, differenciálás, képesség-kibontakoztató felkészítés 



 

Felelős: 1.o. tanító, Szabó György, pedagógusok 

 Az SNI, BTMN tanulók egyéni fejlesztésének biztosítása az EGYMI-vel kötött együttműködési 

megállapodás keretében                                                    

 Felelős: Magyar György, Göncziné Koch Ibolya, munkaközösségvezető 

 A HHH tanulók névsorának pontosítása, egyeztetése az önkormányzat jegyzőjével 

Felelős: Magyar György 

 Kapcsolat erősítése a szülőkkel, nyílt órák szervezése    

      Felelős: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök 

 Használható idegen nyelvtudás érdekében újfajta tanulásszervezési módok alkalmazása, angol 

nyelvi szakkör működtetése, emelt óraszámú angoloktatás alkalmazása 1-8. évfolyamon, 

valamint csoportbontás 5-8. évfolyamon        

Felelős: Felső Andrea, Kocsis Gáborné, Szendrei Zsuzsanna 

 Egészségnap szervezése, elsősegélynyújtó és felvilágosító osztályfőnöki órák a Mentőállomás, a 

Sarepta Református Idősek Otthona dolgozói és a városi védőnő közreműködésével 

      Felelős: Nagyné Gál Piroska      

 Mindennapos testnevelés alkalmazása minden évfolyamon. Iskolai sportkör szervezése, 

sportszakkörök biztosítása. Úszásoktatás szervezése. Benevezés iskolai, iskolák közötti 

sportversenyekre              

      Felelős: Csománé Fehér Andrea, Négyesiné Gál Mónika, Szabó György 

 Önálló iskolai könyvtár működési feltételeinek megteremtése, mindennapos nyitva tartás, 

könyvtárhasználati órák  

Felelős: könyvtáros: Csíziné Magyar Katalin 

 A sikeres beiskolázás érdekében a kapcsolat erősítése az óvodával, nyílt órák óvónők részére, 

kézműves foglalkozások megtartása a leendő elsősök számára 

Felelősök: Igazgató, 1. osztályos tanító, 4. osztályos tanító 

 Beilleszkedés, átmenet segítése, képességfejlesztés folyamatosan     

      Felelős: tanítók, osztályfőnökök, szaktanárok 

 Tehetséggondozás: Tanulmányi versenyekre való felkészítés, versenyeztetés      

      Felelős: Nagy Tibor munkaközösség-vezetők, tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök 

 Felkészítés a szeretetvendégségek színvonalas műsoraira, azok megszervezése, kivitelezése 

Felelős: osztályfőnökök 

 A továbbtanulásra való felkészítés felvételi előkészítő foglalkozások megtartásával 

matematikából és magyarból; részvétel nyílt napokon, pályaválasztási rendezvényeken; 

kiadványok biztosítása, tanácsadás   

      Felelős: Négyesiné Gál Mónika, Csománé Fehér Andrea, Türmerné Gorzás Katalin 

 Tanórán kívüli tevékenységek biztosítása:  

napközi, tanulószoba (felelős: Nagy Tibor, Fekete-Budai Borbála munkaközösség-vezető), 

egyéb foglalkozások, iskolai programok (felelős: Magyar György, Nagy Tibor), 

osztályprogramok, iskolai és iskolán kívüli programok, tanulmányi kirándulások, mozi- és 

színházlátogatások (felelős: Nagyné Gál Piroska, diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus, 

Türmerné Gorzás Katalin, osztályfőnökök, szakkörvezetők) 

 

 

 

Egyéni feladatok: 

1. Alsó tagozatos munkaközösség-vezető: Göncziné Koch Ibolya, felső tagozatos munkaközösség-

vezető: Nagyné Smányi Hedvig, tanórán kívüli foglalkozások munkaközösség vezetője: Fekete-

Budai Borbála 

2. Gyermekvédelmi felelős: Szabó György 

3. Tankönyvfelelős: Csíziné Magyar Katalin 

4. Továbbtanulási felelős: Türmerné Gorzás Katalin 



 

5. Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Nagyné Gál Piroska 

6. Intézményi referens: Magyar György, Nagyné Smányi Hedvig, Négyesiné Gál Mónika, Ardai József 

7. Baleset- és tűzvédelmi felelős: Jóvér István, Nagy Tibor 

Érdeklődési köröknek megfelelő szakkörök indítása 

 

 Művészeti nevelés-oktatás (esztétikai, művészeti kompetencia) erősítése: rajz szakkör, alkalmi 

művészeti csoportok 

 Kommunikáció fejlesztése (anyanyelvi kompetencia): újságíró szakkör 

 Logikus gondolkodásra nevelés (matematikai kompetencia): matematika szakkörök, sakk szakkör  

 Angol nyelvismeret erősítése (idegen nyelvi kompetencia): angol szakkör 

 Egészséges életmódra nevelés segítése: sportkörök (futball, torna, röplabda) 

 

Felkészítés egyházi és állami tanulmányi versenyekre 

 

Kiemelt versenyek: a gyulai, debreceni, törökszentmiklósi, mezőtúri, szentesi, abádszalóki, szolnoki, 

tiszakécskei tanulmányi versenyek, szavalóversenyek, sportvetélkedők. 

            Helyi versenyek: Adventi  szavaló- és dicséreténeklő verseny (országos); városi szavalóverseny, kapcsolódó 

illusztrációs verseny (költészet napja), a víz napjához kapcsolódó illusztrációs verseny, helytörténeti 

verseny. 

            Házi versenyek: angol, matematika, helyesíró, természettudományos, szövegértés, szépolvasó, sport 

versenyek, „Refi-kupa” futball verseny. 

 

IV. AZ ISKOLA HITÉLETE 

Az iskola református volta természetessé teszi, hogy nevelési rendjében kitüntetett szerepet kapjon a tanulók 

hitének, lelki életének gondozása.  

Ezt a célt szolgálja a hit- és erkölcstannak, valamint az egyházi éneknek, mint iskolai tantárgynak a heti 

órarendbe való iktatása, és erre szolgálnak az istentiszteleti alkalmak. 

 

- Ünnepélyes tanévnyitó istentisztelet (elsősök megkapják az iskola egyen-nyakkendőjét, 4. 

osztályosok fogadalomtétele) 

- Hétfő reggeli hétkezdő áhítat 

- Csendes percek osztályfőnökök, szaktanárok vezetésével 

- Az iskola tanulói műsoros szolgálata egyházi ünnepeken 

- Istentiszteleteken való részvétel beosztás szerint 

- Ünnepi istentiszteleteken való kötelező részvétel (reformáció, 

karácsony, áldozócsütörtök, húsvét, pünkösd, anyák napi istentisztelet)  

      -     Bibliaóra pedagógusok részére havonta két alkalommal 

      -     Diákok szolgálata egyéb egyházi rendezvényeken 

-     Virágvasárnapi faültetés (8. osztályosok emlékfa-ültetése) 

      -     Konfirmáció (7. osztályos tanulók részére, igény szerint iskolai dolgozók részére) 

      -     Tanévzáró, ballagási istentisztelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. A  TANÉV  FELADATAINAK  IDŐBEOSZTÁSA,  FELELŐSEI 

 

 

 

 

Eseménynaptár 

 

 

 

 

 

 

AUGUSZTUS 

Időpont Esemény, feladat Felelős 

28-ig Nyári munkák befejezése Gazdasági vezető 

22. 9:00 Szakmai nap a Siloámban Szabó J.-né, Gorzásné N. J., 

Magyar Gy. 

25.10:00 Tanévnyitó értekezlet  

 

Igazgató, nevelőtestület 

25. Tantárgyfelosztás, órarend, 

munkaterv elkészítése                                            

Igazgató, igazgatóhelyettes 

25. Tankönyvek érkezése                                           Csíziné M.K. 

27. 8-16:00 Tankönyvárusítás 1-4. osztály Csíziné M. K. 

28. 8-16:00 Tankönyvárusítás 5-8. osztály Csíziné M. K. 

30. 9:00 Tanévnyitó ünnepély                          Nevelőtestület, 3. osztály,      

Kunné P. Gy., Göncziné K. I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZEPTEMBER 

Időpont Esemény, feladat Felelős 

1-ig Beszerzések (tankönyv, taneszköz) Ig., tankönyv-felelős, gazdasági 

vezető 

1-ig Tanári ügyeleti beosztás elkészítése Göncziné K. I; Nagyné S. H;   

Fekete-Budai B.                                                   

1. Első tanítási nap, 1-2 órában o. f., baleset- és 

tűzvédelmi oktatás, szervezési feladatok.  

3. órától órarend szerinti tanítás 

Osztályfőnökök, szaktanárok 

Folyamatos,  

2 hét 

Szakkörök szervezése Pedagógusok 

4-ig Munkaközösségek újraszerveződése, munkatervek, 

jegyzőkönyvek elkészítése   

Munkaközösség-vezetők 

4-ig Napló, törzslapok, ellenőrzők kiállítása, adatok 

egyeztetése 

Igazgatóhelyettes, osztályfőnökök, 

iskolatitkár 

7.  Bibliaóra Nevelőtestület 

 

 „1.” konfirmációi előkészítő Négyesiné G. M; Csománé F. A. 

11-ig 

(átfedések 

elkerülése) 

Szülői értekezletek megtartása Osztályfőnökök 

11-ig Tanmenetek, szakköri munkatervek készítése, 

leadása 

Szaktanárok 

 Tűz- és balesetvédelmi oktatás, konyhai dolgozók 

oktatása 

Nagy T; alkalmazotti közösség 

 

18-ig Országos Adventi Szavaló és Dicséreténeklő 

Verseny meghirdetése                                

Tóthné D. Á., Nagyné G. P., 

Nagyné S. H. 

Folyamatos Versenyek meghirdetése, felkészítés elkezdése Nagy T; munkaközösség-vezetők, 

szaktanárok 

 Óvodai szűrés EGYMI 

18-ig Iskolaújság megjelentetése                                              Nagyné S. H. 

21. Bibliaóra Nevelőtestület 

21-okt.12. Pályaválasztási kompetenciák felmérése (OH) Négyesiné G. M; Csománé F. A. 

23. 16:30 Tűz- és balesetvédelmi oktatás Nagy T., alkalmazotti közösség 

28. 

8:00-12:00 

Pályaorientációs nap (Naplóban ez szerepel, és nem 

számozott nap.) 

Nagy T., Türmerné Göncziné K.I. 

osztályfőnökök 

30. 10:00 Tűzriadó Nagy T; Jóvér I. 

Folyamatos 

 

Kéthavonta mozi,- színházlátogatás Türmerné G. K. 

 

 

 

Istentiszteletek rendje:  

 

09.06. – 8. a osztály, 

09.13. – 8.b osztály, 

09.20. – 7. osztály, 

09.27. – 6. a osztály. 

 

Felelősök: osztályfőnökök 

 

 

 



 

 

 

 

 

OKTÓBER 

Időpont 

 

Esemény, feladat Felelős 

 

5. Bibliaóra Nevelőtestület 

9-ig Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer használatának 

javaslása (felmérés) 

Szabó J.-né., Gorzásné N. J. 

19. Bibliaóra Nevelőtestület 

22-ig DIFER-re javasolt létszám leadása az OH felé Szabó J.-né., Gorzásné N. J. 

25.  Emlékezés a reformációra, ’56-os forradalomra Szabó Gy., Nagy Tibor 

 

 

 

 

 
 

 

        a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020.október 22. (csütörtök),  

a szünet utáni első tanítási nap :2020. november 2. (hétfő). 

 

 

 

 

Istentiszteletek rendje: 

10.04. – 6. b osztály, 

10.11. – 5. osztály, 

10.18. – 4. osztály, 

10.25. – 2-8. osztályok (3. osztály teljes) 

 

Felelősök: osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOVEMBER 

Időpont 

 

Esemény, feladat Felelős 

 

2. Bibliaóra Nevelőtestület 

8. Konfirmáció, úrvacsora 8.a-b.  

Négyesiné G. M., Csománé F. A. 

16. Bibliaóra Nevelőtestület 

 Írásos iskolahívogató  Tóthné D. Á., Tárnokné Sz. B. 

27. Moza-napló oktatás, tanítás nélküli munkanap 

(számozás nélkül a naplóban) 

Magyar Gy. 

30. Bibliaóra Nevelőtestület 

 

 

 

Istentiszteletek rendje: 

 

11.8. – 2. osztály, 

11.15. – 1. a osztály, 

11.22. – 1. b osztály, 

11.29. –  8. a osztály. 

 

Felelősök: osztályfőnökök 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECEMBER 

Időpont 

 

Esemény, feladat Felelős 

 

7. 11:30 „Jön a Mikulás!”   

 

4-ig 

 

Diagnosztikus fejl. vizsg. lebonyolítása Szabó J.-né., Gorzásné N. J. 

1-4. Szülők értesítése írásban, ha a gyerek rosszul áll valamelyik 

tantárgyból. 
Osztályfőnökök, szaktanárok 

9. 11:00 Karácsonyi műsor az óvodások részére Nagy T. 

10-11. Advent a szülőkkel (?) Dudás E. 

12.  Tanítás nélküli, szakmai nap  

14. Bibliaóra, digitális forma Nevelőtestület 

 

 

 
          

        a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18. (péntek),  

a szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 4. (hétfő).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JANUÁR 

Időpont Esemény, feladat Felelős 

 

4. 16:30 Online áhítat és értekezlet Nevelőtestület 

4-márc.31. Továbbképzési kötelezettség ellenőrzése, 

dokumentálása (OH végzi) 

Igazgató 

11-április 23. Edzettségi állapot felmérése felsőben Testnevelők 

12. 16:00 Emlékezés a doni áldozatokra, mécses gyújtás  Osztályfőnök, 8. osztályok 

17-24-ig Ökumenikus imahét Osztályfőnökök 

18. 16:30 Online áhítat és értekezlet Nevelőtestület 

18-22. Mesehét az óvodában Dudás E., alsós nevelők 

21. 15:00     Félévi osztályozóértekezlet 

 

Igazgató 

22.  I. félév vége Osztályfőnökök 

 Felvételi lapok kitöltése Négyesiné G. M., Csománé F. A., 

Kota Z.-né, igazgató 

25-február 12. Félévi szülői értekezletek Osztályfőnökök 

29.  Félévi értesítők kiosztása Osztályfőnökök 

 

 

 

 

Istentiszteletek rendje: 

 

01.10. - 6. a osztály, 

01.17. – 6. b osztály, 

01.24. – 5 osztály, 

01.31. – 4. osztály. 

 

Felelősök: osztályfőnök 

 

 

 

Ökomenikus imahét: a gyerekek igeolvasással szolgálnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FEBRUÁR 

Időpont 

 

Esemény, feladat Felelős 

Január 25-12. Félévi szülői értekezletek (online vagy csoportos 

megoldásban 9 főkkel) 

Osztályfőnökök 

1. 16:30 

 

Áhítat és online értekezlet Nevelőtestület 

 

21. Böjtkészítő úrvacsorás istentisztelet 8. osztály 

15. 16:30 Áhítat és online értekezlet Nevelőtestület 

 

 

 

 

 

 

Istentiszteletek rendje: 

 

02.07. – 3. osztály, 

02.14. – 2. osztály, 

02.21. – 1. a osztály, 

02.28. – 1. b osztály. 

 

Felelősök: osztályfőnökök 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MÁRCIUS 

Időpont 

 

Esemény, feladat Felelős 

 

8.  Bibliaóra Nevelőtestület 

8. 17:00 Fogadóóra Pedagógusok 

12. 10:00 Március 15-i városi ünnepség 7; 8. a-b 

14. Istentiszteleti műsor Nagyné S. H., Nagy T. 

22.  Bibliaóra Nevelőtestület 

26. Tankönyvrendelés előkészítése Igazgató, tankönyvfelelős 

27.  Templomtakarítás Felső tagozat osztályonként 5 

gyerek 

28. Virágvasárnap, ünnepi istentisztelet, faültetés Négyesiné G. M., Csománé F. A., 

Felső A. 7-8. a-b, nevelőtestület 

29. A diákönkormányzat napja Nagyné G. P. 

 

 

 

 

 

 
 

        a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 26. (péntek),  

a szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 7. (szerda). 

(2021. március 30-31. szakmai napok) 

 

 

 

 

 

Istentiszteletek rendje: 

 

03.07. – 8. a osztály, 

03.14. – 8. b osztály, 

03.21. – 7. osztály, 

03.28. – 7; 8. a-b osztály. 

 

Felelősök: osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁPRILIS 



 

Időpont 

 

Esemény, feladat Felelős 

 

4. Húsvét, ünnepi istentisztelet Alkalmazotti közösség, 4-8. 

osztályok 

10. Óvodai jótékonysági bál Alkalmazotti közösség 

11. Hálaadó istentisztelet: templomfelújítás, óvodabővítés  

14. 15:00 Szöszmötölő Tóthné D. Á., Tárnokné Sz. B. 

9.  A Költészet Napja 

Városi szavalóverseny, rajzverseny, kiíráshoz igazodva 

Tanítók, tantárgyat tanítók 

 Óvodai beíratás, az önkormányzati kiíráshoz igazodva  

15-16. 1. osztályosok beíratása (a miniszteri rendelet 

kiírásához igazodva) 

Ig., isk. titkár 

19.  Bibliaóra Nevelőtestület 

 Tavaszi sportversenyek 

 

Csománé F. A., Négyesiné G. M; 

Szabó Gy. 

30. Refi-gála Felső A. 

 

 

 

 

 

 

Istentiszteletek rendje: 

 

04.04. – 4-8. osztály, 

04.11. – 6. a osztály, 

04.18. – 6. b osztály, 

04.25. – 5. osztály. 

 

Felelősök: osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁJUS 



 

Időpont Esemény, feladat Felelős 

 

csüt.-pént. Konfirmációs tábor Felső A., 7. osztály 

2.  

 

Édesanyák köszöntése-ünnepi istentisztelet                       Szabó György; 

óvodapedagógusok, iskola tanulói, 

osztályfőnökök 

3.  Sarepta, anyák napi köszöntés Óvodapedagógusok 

3. Bölcsőde: anyák napi összejövetel Gondozónők 

3.  Bibliaóra Nevelőtestület 

3. 17:00 Fogadóóra Pedagógusok 

7-ig Szülő írásbeli értesítése, ha a gyermeke gyengén áll 

valamelyik tantárgyból 

Osztályfőnökök 

 

12. Angol szóbeli vizsga 

5; 7. osztály 

Angol nyelvet oktatók 

13. 9:00 Krisztus mennybemenetelének ünnepe, istentisztelet                                   Osztályfőnökök 

13. 16:00 Értekezlet (Talentum, Alma Mater, stb. Díjak) Nevelőtestület 

17.  Bibliaóra Nevelőtestület 

19. szerda 

 

Idegen nyelvi kompetenciamérés 

8:00 – 6. osztály,  

10:00 – 8. osztály 

Felső A., Kocsis G.-né, Szendrei 

Zs.       

23. 9:00 Pünkösd ünnepe, istentisztelet, konfirmáció Nevelőtestület 

21-22. (?) Gyermeknap az óvodában Óvodai dolgozók 

Folyamatos Tavaszi osztálykirándulások.  

 A NAPOT A NAPLÓBAN SZÁMOZZUK, RÓLA 

RÖVID BESZÁMOLÓ KELL! 

Osztályfőnökök 

Folyamatos Iskolai táborok szervezése                                                   Nevelőtestület 

Folyamatos Év végi felmérések Munkaközösség-vezetők 

 

26.  Országos kompetenciamérés a 6; 8. osztályokban Nagy T. 

28-ig Edzettségi állapot feltöltése a NETFIT rendszerbe Négyesiné G. M., Csománé F. A., 

Szabó Gy. 

29. Gyülekezeti nap a Siloám központban  

 

 

 

 

Istentiszteletek rendje: 

 

05.02. – 1-8. osztály, 

05.09. – 4. osztály, 

05.16. – 3. osztály, 

05.23. – 6-8. osztály, 

05.30. – 2. osztály. 

 

Felelősök: osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

 

           



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

JÚNIUS 

Időpont 

 

Esemény, feladat 

 

Felelős 

 

17 óra Pedagógusnapi ünnepség, 

művelődési központ 

(Városvezetés), kb. 12 pedagógus 

1.  Refi-kupa Csománé F. A., Négyesiné G. M., 

Szabó Gy. 

3. 14:00 Osztályozó értekezlet Nevelőtestület 

3. 16:00 Jó tanulók, jó sportolók 

köszöntése 

(Városvezetés), érintettek. 

4.   Refi (nevelőtestület, felső tagozat) 

5.  Bölcsőde: családi nap Gondozónők 

X. 10:00 Ovis ballagás Dudás E. 

8. 8:00 

 

Atlétikaverseny, alsó tagozat, 

befejezése után órarend szerinti 

tanítás 

 

Csománé F. A., Négyesiné G. M., 

Szabó Gy. 

ÉS órarend szerint tanító 

pedagógusok (!) 

11 v. 14. 17:00 8. osztályosok vendéglátása a 

Siloámban 

Felső A. 

15. 9:00 „Bolondballagás”, ballagási 

főpróba, búcsúzó (utolsó tanítási 

nap) 

Felső A. 

16-18. Adminisztrációs egyeztetések, 

naplók, törzslapok leadása; 

leltározás 

Nevelőtestület, igazgatóhelyettes 

17. 14:00 Tanévzáró nevelőtestületi 

értekezlet 

Igazgató 

17. 16:00 Tanévzáró nevelőtestületi vacsora Igazgató 

20.  Ballagás, tanévzáró istentisztelet Igazgató, igazgatóhelyettes,  

Felső A., nevelőtestület 

 

 

Júniusi istentiszteletek rendje: 

 

06.06. – 1. a osztály 

06.13. – 1.b osztály. 

 

Felelősök: osztályfőnökök 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Z   I S K O L A I   I N T É Z M É N Y E G Y S É G 

 



 

B E L S Ő   E L L E N Ő R Z É S É N E K   R E N D J E  

 
 

SZEPTEMBER 

 

 anyakönyvek, bizonyítványok nyilvántartásának ellenőrzése 

végzi:   igazgatóhelyettes 

 tanmenetek ellenőrzése, elfogadása 

végzi: intézményvezető 

 osztálynaplók ellenőrzése, napközis naplók 

végzi: igazgatóhelyettes 

 egyéb foglalkozások naplóinak ellenőrzése 

végzi: igazgatóhelyettes 

 tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatás, tűzriadó végrehajtásának ellenőrzése  

végzi: igazgatóhelyettes 

 tankönyvtámogatás elszámolásának ellenőrzése 

végzi:  , intézményvezető, gazdasági vezető 

 gyermekvédelmi feladatok ellenőrzése 

végzi:  igazgatóhelyettes 

 

OKTÓBER 

 a diákönkormányzat munkájának ellenőrzése 

végzi: intézményvezető 

 első osztályban a tanulók beilleszkedése (óralátogatások) 

végzik: igazgatóhelyettes, alsós munkaközösség-vezető 

 a napközis étkeztetés ellenőrzése 

végzi: intézményvezető, gazdasági vezető 

 

NOVEMBER 

 

 tanári ügyelet ellenőrzése (kéthetente) 

végzik: munkaközösség-vezetők 

 tanári ügyelet ellenőrzése (havonta 1 alk.) 

végzi: igazgatóhelyettes 

 napközis munka ellenőrzése (foglalkozáslátogatások) 

végzik:   igazgatóhelyettes, alsós munkaközösség-vezető 

 diákigazolványok nyilvántartásának ellenőrzése 

végzi:  intézményvezető, iskola titkár 

 



 

DECEMBER 

 

 osztályozás, értékelés alakulása, jegyek az osztálynaplókban 

végzi: igazgató 

 iktatás, irattárazás ellenőrzése 

végzi: intézményvezető 

 éves gazdálkodás ellenőrzése 

végzi: intézményvezető 

 napközis díjak befizetése 

végzi: intézményvezető 

 fűtés, hőmérséklet ellenőrzése 

végzi: gazdaságvezető 

 

JANUÁR 

 

 A továbbtanulás előkészítése, osztályzatok alakulása (óralátogatás) 8. osztály 

végzi:  intézményvezető, igazgatóhelyettes, felsős munkaközösség-vezető 

 félévi felmérések ellenőrzése, dolgozatfüzetek, iskolai füzetek esztétikuma 

végzik: igazgatóhelyettes, felsős munkaközösség-vezető 

 

FEBRUÁR 

 

 intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok beszámoltatása 

végzi:  intézményvezető 

 szülői értekezletek látogatása 

végzik: igazgatóhelyettes, kollégák  

 folyamatos óralátogatás, 7. osztály 

végzik: intézményvezető, igazgatóhelyettes, felsős munkaközösség-vezető 

 tanulószoba, egyéb foglalkozások 

végzik: igazgatóhelyettes 

 gazdasági munka, költségvetés, szöveges beszámoló ellenőrzése 

végzi: intézményvezető 

 fűtés, hőmérséklet ellenőrzése 

végzi: gazdaságvezető 

MÁRCIUS 

 

 versenyekre való felkészítés, felkészülés (folyamatos) 



 

végzik: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 

 énekkari munka, zenei nevelés (óralátogatás) 

végzi: igazgató 

 

ÁPRILIS 

 

 beiskolázás, 1. osztály beíratás 

végzi: intézményvezető 

 

MÁJUS 

 

 kompetenciamérés ellenőrzése 

végzik: intézményvezető, igazgatóhelyettes 

 év végi felmérések ellenőrzése 

végzik: igazgatóhelyettes 

 

JÚNIUS 

 

 iskolai dokumentumok, adminisztráció ellenőrzése, aláírása 

végzi:  intézményvezető, igazgatóhelyettes 

 taneszközök beszerzése, ütemezés 

végzik: , intézményvezető, gazdaságvezető 

 szertár rendje, selejtezés 

végzi: gazdaságvezető 

 

JÚLIUS 

 

 nyári karbantartási, felújítási, takarítási munkák ellenőrzése 

végzi:  intézményvezető,gazdasági vezető 

 gazdasági munka féléves ellenőrzése 

végzi:  intézményvezető 

AUGUSZTUS 

 

 tantermek dekorálásának ellenőrzése 

végzi:  igazgatóhelyettes 

 tantermek egyéb helyiségek biztonságának ellenőrzése (világítás) 

végzi: gazdaságvezető 

 



 

INTÉZMÉNYVEZETŐ ELLENŐRZŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK TERÜLETEI 

 

 éves gazdálkodás, költségvetés 

 tanmenetek 

 diákönkormányzat 

 napközis étkeztetés 

 diákigazolványok nyilvántartása 

 iktatás, irattárazás 

 napközis díjak befizetése 

 továbbtanulás előkészítése, osztályzatok alakulása (óralátogatás) 8. osztály 

 folyamatos óralátogatás, 7. osztály 

 osztályozás, értékelés alakulása, jegyek az osztálynaplókban 

 beszámolók 

 beiskolázás, 1. osztály beíratása 

 kompetenciamérés 

 iskolai dokumentumok, adminisztráció ellenőrzése, aláírása 

 taneszközök beszerzése, ütemezés 

 nyári karbantartási, felújítási, takarítási munkák 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES ELLENŐRZŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK TERÜLETEI 

 

 napközis naplók, egyéb foglalkozások naplói 

 munkaidő-nyilvántartás 

 tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatás, tűzriadó végrehajtása 

 tanári ügyelet 

 továbbtanulás előkészítése, osztályzatok alakulása (óralátogatás) 8. osztály 

 szülői értekezletek látogatása 

 folyamatos óralátogatás, 7. osztály 

 tanulószoba, egyéb foglalkozások 

 kompetenciamérés 

 év végi felmérések 

 iskolai dokumentumok, adminisztráció ellenőrzése, aláírása 

 anyakönyvek, bizonyítványok nyilvántartása 

 osztálynaplók ellenőrzése 

 helyettesítések beosztása 

 első osztályban a tanulók beilleszkedése (óralátogatások) 



 

 napközis munka ellenőrzése (foglalkozáslátogatások) 

 félévi felmérések ellenőrzése, dolgozatfüzetek, iskolai füzetek esztétikuma 

 szülői értekezletek látogatása 

 év végi felmérések 

 gyermekvédelem 

 iskolai dokumentumok, adminisztráció ellenőrzése, aláírása 

 tantermek dekorálásának ellenőrzése 

 

VEZETŐK FELADATTERÜLETEINEK ELOSZLÁSA 

 

 Intézményvezető 

Képviselet, gazdásági ügyek, személyi ügyek, munkáltatás, törvényesség, levelezés, szerződések, 

dokumentumok, oktatás, pályázatok, rendezvények, kapcsolatok, református szellemiség, 

továbbképzés, portfólió, átfogó intézményi önértékelés, kompetencia eredmények és intézkedési 

terv, jutalomkönyvek, oklevelek, ajándékok, tankönyv, órarend, tantárgyfelosztás, lemorzsolódás, 

rendezvények. 

 Intézményvezető-helyettes 

Törvényi háttér, dokumentumok, dokumentumok előkészítése, munkaidő nyilvántartás, iskolakert, 

oktatás, egyéb foglalkozások, kompetenciamérés lebonyolítása, naplók, statisztika (központi, belső), 

helyettesítések, távollétek, óraadók, rendszeres megbeszélések kezdeményezése, egészségügyi 

ellátások, katasztrófavédelem, munkavédelem, leltár, selejtezés, szöveges értékelés. 

 Felső tagozatos munkaközösség-vezető 

Az iskolagyümölcs és iskolatej program intézményre vonatkozó adatainak gyűjtése, a 

gazdaságvezetőhöz történő eljuttatása; tanulói műsorok szervezése; SZMSZ 9.3.  

 Alsó tagozatos munkaközösség-vezető 

Az intézményben folyó tanulói fejlesztések koordinálása, szükséges adminisztráció elvégzése a 

református EGYMI-vel és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat-tal 

együttműködve; SZMSZ 9.3. 

 Tanórán kívüli foglalkozások munkaközösségének vezetője 

Háziversenyek szervezési feladatainak koordinálása, a megyei és országos versenyinformációk 

eljuttatása az illetékes pedagógusokhoz, az eredmények rögzítése, igazgatóhoz történő eljuttatása; 

délutáni órarendek kialakítása; napközis, tanulószobás naplók vezetésének egyeztetése, felmentések 

rögzítése; intézményi dekoráció ellenőrzése; SZMSZ 9.3. 

                                                                            

                                                                                              Kunhegyes, 2020. augusztus 30. 


