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Tájékoztató a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola fenntartásával és 
működtetésével kapcsolatos tapasztalatokról és a 2018/2019-es tanév 

előkészítésének helyzetéről és feladatairól 
 

1. HELYZETELEMZÉS 
1.1. Személyi feltételek 
 Engedélyezett álláshelyek száma: 

Tanár, tanító: 28 fő (az előző tanévhez képest csökkent 1-gyel) 
Betöltött álláshelyek száma: 27. Egy álláshely nem került betöltésre.  
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő: 1 fő iskolatitkár  
     2 fő pedagógiai asszisztens   

• Deák Anett kolléganőnk gyermeke születése miatt fizetés nélküli szabadságon van.  

• A nyár folyamán álláshelyre pályázatot nem írtunk ki.  

• Drávucz Andrea tanárnő közalkalmazotti jogviszonya intézményünkben 2018. július 

31-én megszűnt. A részére Rákóczifalván felajánlott matematika-fizika szakos tanári 

állást nem fogadta el, áthelyezéséhez nem járult hozzá, közalkalmazotti 

jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését kérte. .   

• Lajkó Zoltánné közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 

megszüntetését kérte 2018. augusztus 2-i hatállyal. Törökszentmiklósra ment tanítani 

a Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolájába.  

• Gyarmatiné Sánta Margit közalkalmazotti jogviszonyának áthelyezéssel történő 

megszüntetését kérte 2018. augusztus 24-i hatállyal. Kengyelre ment tanítani a 

Kossuth Lajos Általános Iskolába.  

Munkájukat köszönjük. 

• Kovácsné Zsigri Csilla jelenleg keresőképtelen. Helyettesíti Kapás Tamás tanító. Heti 

10 órában, megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk.  

• Tóth Imréné takarító nyugdíjba vonul 2018. november 30-án, jelenleg felmentési 

idejét tölti. Munkáját köszönjük.  

A logopédiai és szomatopedagógiai foglalkozásokat az EGYMI által megbízási szerződéssel 

foglalkoztatott szakemberek látják el.   

 A takarítói és karbantartói feladatok elvégzését közcélú foglalkoztatottak segítik. (3+1 fő) 

2019. február 28-ig. 
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1.2. Tanulókra vonatkozó adatok 

  

Osztály 
jelölése 

Létszám 

 BTMN tanuló 
(1-szeres 
szorzóval 

számítandó) 

SNI 
gyermekek 

száma 
(2-szeres 
szorzóval 

számítandó) 

SNI 
gyermekek 

száma 
(3-szoros 
szorzóval 

számítandó) 

Magántanuló 
(összlétszámból) 

Számított 
létszám 

Tanulói 
jogviszony 
szünetel 

1.a 15 0 - - - 15 

 

1.b 16 3 - - - 16 
2.a 18 1   - 18 
3.a 18 1   - 18 
3.b 19 2 1  - 20 
4.a 19 2 1  - 20 
4.b 17 0  1 - 19 
5.a 24 1 1  - 25 
6.a 16 0 1  - 17 
6.b 17 3   - 17 
7.a 16 3   - 16 
7.b 15 1   - 15 
8.a 15 2 1  - 16 
8.b 17 1 1  - 18 

Összesen 242 20 6 1 - 250 10 

 
 
1.3. Pénzügyi feltételek 

 
Feladatunknak tartjuk: 

• a fenntartó és a működtető által biztosított költségvetési kereteken belüli 
hatékony gazdálkodást, 

• a pályázati tevékenységet, s a különböző pályázati források megszerzését 
• az alapítványi pénzforrások bővítését. 

Az intézmény pedagógiai programjában meghatározottak végrehajtásának feltétele, 
hogy a szükséges eszközöket, segédleteket biztosítani tudjuk dolgozóinknak, tanulóinknak. 
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1.4. Tárgyi feltételek 
Iskolánkban az infrastrukturális feltételek adottak, teljes mértékben megfelelnek a kor 
színvonalának. Ahhoz, hogy ez a színvonal évek múlva is megfelelő legyen, szükséges 
a meglévő tárgyi eszközök óvása, karbantartása, szükség esetén pótlása.   

A nyár folyamán megtörténtek a szükséges tisztasági és fertőtlenítő meszelések és a 

nagytakarítás. A tantermi bútorok cseréit is elvégezték az évfolyamoknak megfelelően. Így az 

intézmény rendezetten várja tanulóinkat.    

Elvégzett felújítási és karbantartási munkálatok:  

• fűtési rendszer javítása 

• a gyors interneteléréshez szükséges vezetékek cseréje, javítása, villanykapcsoló és 
konnektor szerelése 

• szekrényajtók, tanteremajtók, ablakok zárjainak javítása, kilincsek cseréje  

•  az esőcsatornák tisztítása,   

• állagmegóvó festés a tantermekben, folyosókon, vizes blokkokban, 

•  udvari játékok és padok javítása, állagmegóvó festése 

• kerítés festése, labdafogó háló a hátsó udvarrészen. 

Folyamatos volt a locsolás, fűnyírás, kertek és a szobanövények ápolása.  Köszönjük a 
Szolnoki Tankerületi Központnak, hogy a munkálatok elvégzéséhez az anyagi fedezetet 
biztosította.  
A beszerzések során prioritást élveznek: 

• Az udvar további fejlesztése. Udvari játékok telepíttetése az alapítványi bevételének 
felhasználásával.  

• Iskolazöldítés. Növények ültetése.  
• Irodákba szőnyegek vásárlása. Barátságos beszélgető sarkok, játékszigetek, játékterek 

további alakítása. 

• IKT eszközök beszerzése. 
• Szemléltető eszközök beszerzése.  
• Eszközök a mindennapos művészeti neveléshez. 

• Az interaktív táblák hálózatba szerelése, kamera vásárlása.  
• A hangosításhoz mikrofonok vásárlása.  

• A könyvállomány gyarapítása; a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos könyvek 
beszerzése. 

• A tantermekben lévő nevelői székek felújítása. 
A fenntartó készítteti az érintésvédelmi ellenőrzést, a tűzoltó készülékek és kémények 
ellenőrzését. 
A dolgozók tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatását augusztus 27 - én a Tisza Park Kft. 
előadói végezték. 
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2. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 

A tanév 2018. szeptember 3-tól 2019. augusztus 31-ig tart. 
A szorgalmi idő alatt tanítási napokon 730 – 1700 óráig tartunk nyitva. Ezen időszakban 
biztosítunk tanári felügyeletet.  
A tantárgyi órák naponta 800 – 1335 óráig tartanak.  
Az ügyeletet ellátó tanárok 730 – 1345 óráig felelnek a működés rendjéért. Ők jogosultak 
és kötelesek a szükségessé váló intézkedések megtételére. 
A tanulók munkarendjét a házirend tartalmazza. 
 
A vezetőség fogadó órája: 
• Némethné Gerecs Judit:  hétfő  1600 – 1700 óráig 

• Kiss Imréné:    szerda  1600 – 1700 óráig 
 

A hivatalos munkaidő alatt (800 – 1630) egy vezetőnek az intézményben kell tartózkodni. 
Ügyelet: 

Hétfő 
1600-1630 

Kedd 
1600-1630 

Szerda 
1600-1630 

Csütörtök 
1600-1630 

Péntek 
1600-1630 

Némethné Gerecs Judit Forró Márta 
Benedekné 

Trecskó Beáta 
Csiga Istvánné Kiss Imréné  

 
3. KIEMELT CÉLJAINK, FELADATAINK 
„Az, hogy az iskola - és benne a tanár - milyen volt, csak jó tíz évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni. A tanár nem is 
tudja - fogalma sincs -, hogy mikor hat igazán a növendékre, egy gesztussal, egy szóval, odavetett tréfás félmondattal.” 

/Németh László/ 

A célkitűzések nagy részét az előző tanév elemző- értékelése alapján határoztuk meg 
figyelembe véve pedagógiai programunkat, a futó pályázatokat, a vezetői pályázatban 
foglaltakat, valamint mérési eredményeinket: 

Kiemelt oktatási célkitűzések és ebből adódó feladatok:     

• Az iskola jó tanulmányi átlagának és bukásmentességének megőrzése.  

• Az OKM mérés eredményeinek javítására készült intézkedési tervben megfogalmazott 

feladatok megvalósítása. 

• Tehetségígéretek azonosítása, a tehetségfejlesztés személyre szabottabb megtervezése,  

megszervezése. Versenyekre történő célzott felkészítés.  

• A Nemzeti Tehetség Program -18 pályázatainak megvalósítása (MŰV, KNI, MTTD). 
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Az OKM-hez kapcsolódóan a tanulói kompetencia fejlesztése: 

• A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók további mentorálása. 

• A negyedik évfolyam végére minden tanuló teljesíti a tantárgyi minimumszintet 

Magyar nyelv, Irodalom, valamint Matematika tantárgyakból. 

• Az olvasás technikájának javítása, a szövegértés, szövegfeldolgozás képességének 

fejlesztése. Az önállóság fokozása a feladatok értelmezésében és kivitelezésében is.  

• Tudatos eszköz és mérőeszköz használat. Rutin megszerzése a tesztek kitöltésében. 

• A tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon olyan módszerek, tanulásszervezési 

eljárások alkalmazása, amelyek hozzájárulnak a tanulók kommunikációs készségeinek 

fejlődéséhez. 

• A tanulásmódszertan órákon elsajátított technikák beépülése a napi gyakorlatba. 

 

Az OKM-hez kapcsolódóan a pedagógiai munka fejlesztése (módszertan, tanulásszervezés) 

• A tanulók oktatási sikerességének biztosítása érdekében a módszertani kultúra 

fokozatos megújítása, kompetenciaalapú feladatok, felmérések, diagnosztikus mérések 

komplex megoldásokat igénylő típusfeladatainak gyűjtése, alkalmazása. 

• A rendelkezésre álló adatok (intézményi mérések eredményei, tanulmányi átlagok, 

diagnosztikus vizsgálatok adatai, OKM eredményei) lehetővé teszik a mérési 

eredményekre támaszkodó tervezőmunkát. Így megalapozott az eredménytípusú 

tervezés megjelenítése a tanmenetek tematikus egységeiben.  

• A tanulói profilt bemutató továbbelemzések felhasználásával egyénre szabott 

fejlesztések, a differenciálás szélesítése. A tanulói igényekre épülő 

hátránykompenzációs tevékenységek megvalósítása.  

• A tanulás módjára vonatkozó formatív visszajelzési formák (fejlesztő értékelés), a 

tanulás céljára vonatkozó metakognitív visszajelzési formák előnyben részesítése.  

• Belső továbbképzések megtartása, rendszeres szakmai műhelymunka az alsó és a felső 

tagozaton egyaránt. 

• Az országos mérésnek az eddigiekhez hasonló, szervezett lebonyolítása, különös 

tekintettel a tájékoztatás színvonalára, valamint a tanulói kérdőívek kitöltetésére. 
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Kiemelt nevelési célkitűzések és ebből adódó feladatok:   

•  A viselkedéskultúra fejlesztése, a normatudatos magatartás kialakítása és fejlesztése.     

Érzelmi intelligencia fejlesztése.  

• Osztályszabályok diákokkal közös megfogalmazása, betartásának rendszeres, 

következetes értékelése.  

• A családi neveltségi hiányok pótlása, az iskolai fegyelmi helyzet javítása.  

• A szabadidő értelmes eltöltésére szoktatás. Projektek, 
témanapok szervezése (madarak és fák napja, határtalanul témanap). 
Játékfoglalkozások tartása a könyvtárban.  

• Az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása. 

Színes BÁZISISKOLAI tevékenység folytatása.  

Az egészséges életmód, magatartás és szokásrendszer kialakításában a mindennapos 

testedzés lehetőségének kihasználása. Pozitív egészséges életfelfogás megalapozása 

(egészséges táplálkozás, személyi higiéné, baleset-megelőzés).   

• A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése, 

megbecsülése, védelme. Szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet 

megismertetése, megóvása, értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában. 

Színes ÖKOISKOLAI tevékenység folytatása.   

• EFOP 3.3.5 – Iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása – napközis és 

bentlakásos tábori programok június 3. és 4. hetében.  

• Diákönkormányzati díj megalapítása: a közösségért leglelkiismeretesebben dolgozó 

tanulóink elismerésére.  

 

Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, tevékenységek: 

  

• Társas támogató rendszerek erősítése (jó csapatszellem, tudásmegosztás, egymás 
segítése a problémák megoldásában, önérvényesítő, konfliktuskezelő, együttműködési 
készség). A stressz csökkentése.  

• Munkafegyelem erősítése (pontos érkezés, órakezdés, befejezés, adminisztráció, 
helyettesítés, ügyelet, felügyelet). Egyenletes terhelés biztosítása érdekében pozitív 
hozzáállás.  Határidők betartása. 
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• Az információs csatornák hatékony működtetése, melyben kiemelt a munkaközösség 
vezetők szerepe.  

• Az osztályokban tanítókkal és a szülőkkel való korrekt együttműködés a közös 
feladatok sikere érdekében. Esetmegbeszélések.  

• Az osztályfőnöki munkaköri leírások felülvizsgálata. Illetékesség és hatáskör 
tiszteletben tartása. A szolgálati út betartása. 

• Részvétel a munkatervben elfogadott programokon (alapítványi bál, karácsony, 
pedagógusnap, nőnap, évzáró rendezvény, tantestületi kirándulás).   

• A kollégák motiváltságának és elkötelezettségének, az intézmény eredményességének, 
versenyképességének növelése. 

• Konstruktív kapcsolatok a partnerekkel. Az együttműködés formáinak erősítése az 
egészségügyi, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó 
intézményekkel, az egyházakkal, a civil szervezetekkel, a tanulók családjával. (Családi 
nap, partneri nap) Együttműködési megállapodások kötése. Részvétel Környezeti 
műhelyeken.  (EFOP 3.1.5 intézkedési terv) 

4. BALESETMEGELŐZÉS 
 
A baleset megelőzés fokozott figyelmet igénylő területei: 

• Baleseti források feltárása munkabiztonsági bejárással (feljegyzések készítése) 
Felelős: Kiss Imréné igazgatóhelyettes 

• A gyermekekben tudatos baleset-megelőzési hozzáállás és magatartás kialakítása 
Felelősök: minden nevelő 

• Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás az első tanítási napon, valamint az első 
szakórákon, e tény dokumentálása a naplókban; a tanulók (az első évfolyamon a 
szülők) aláírásukkal igazolják az oktatás során hallottak tudomásulvételét. 
Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok, egyéb foglalkozást tartó nevelők. 

• Óraközi szünetekben és a nyitva tartás teljes időtartama alatt a tanári felügyelet 
biztosítása 
Felelősök: a tanári felügyelet szervezéséért: igazgatóhelyettesek 
 az ügyelet ellátásáért: az ügyeletre beosztott nevelő 

• Baleseti nyilvántartás és dokumentáció vezetése  
Felelős: Kiss Imréné igazgatóhelyettes 

• Minden dolgozónak beszámolási kötelezettsége van az intézményvezető felé minden 
baleseti eseményről, baleseti forrásról 
Felelős: minden dolgozó 

• Továbbképzésen való részvétel 
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5. PÁLYÁZATOK 
 
2018 márciusában a Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásokat tett közzé. Iskolánk 

Akkreditált Kiváló Tehetségpontként 3 konstrukcióra nyújtott be pályázatot. Megtörtént az 

elbírálás. Mindhárom projekt támogatásban részesült.  

A gazdagító tehetséggondozó komplex programokat szeptembertől júniusig valósítjuk meg 

felső tagozatos gyermekek bevonásával. A tanulók életkori sajátosságait szem előtt tartva a 

tananyagon túlmutató feldolgozási módokat alkalmazunk. A természettudományi, logikai-

matematikai, nyelvi, művészeti, interperszonális területek fejlesztésére fókuszálunk.  Az erős 

oldal fejlesztése mellett kiemelt szerepet szánunk a lazító programoknak is. Tervezünk 2 

napos kirándulást Szegedre, kisebb kirándulásokat Szolnokra és Rákóczifalvára. Megtekintjük 

az utazó Planetárium műsorát, szervezünk interaktív foglalkozásokat, készítünk rövidfilmeket.   

 
 

Projekt 
azonosító 

A projekt címe A megítélt 
összeg 

A pályázatban 
résztvevő 
tanulók 

A pályázatot megvalósító 
nevelők 

NTP-MŰV 
18 

Egy kis ART sosem 
ÁRT! 

920 000 Ft 15 diák Bencsik András 

NTP-KNI 
18 

A mesélő Tisza 1 040 000 Ft 15 diák Tóthné Nagy Zita 
Benkéné Schmidt Katalin 

Rigó Antalné 
Nagyné Polgár Magdolna 

Erdélyi Gyuláné 
Némethné Gerecs Judit 

NTP-
MTTD 18 

MÉRésMŰHELY 1 020 000 Ft 14 diák Forró Márta 
Benedekné Trecskó Beáta 

Rigó Antalné 
Tóvizi Tibor 

HAT-18-
01-0104 

Havasok földjén 1 860 000 Ft 31 Forró Márta 
Habókné Veres Krisztina 

EFOP 3.1.5 A lemorzsolódással 
veszélyeztetett 

tanulók 
felzárkóztatása 

 tanulmányi 
eredmény 

befolyásolja 

Kiss Imréné 
Némethné Gerecs Judit 

Forró Márta  
Benedekné Trecskó Beáta 

Csiga Istvánné 
Erdélyi Gyuláné 
Bencsik András 

Tóvizi Tibor 
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EFOP 3.3.5 Korszerű pedagógiai 

módszerek 
alkalmazását segítő 
Iskolai Közösségi 
Program kísérleti 
megvalósítására 

10 000 000 
Ft 

1-7. évfolyamon 
tanuló diákok 

Nagyné Polgár Magdolna 
Kiss Imréné 

Barna Gyuláné 
Csiga Istvánné 

Tukarcsné Pap Anikó 
Tóth Adrienn 

Némethné Gerecs Judit 
Bencsik András 
Erdélyi Gyuláné 

Stefankó Margit Irén 
Jászberényi Zsolt Béla 
Kovácsné Tóth Valéria 

Kun Mihály 
Habókné Veres Krisztina 

Tóvizi Tibor 
 

EFOP 3.2.5 Mi a pálya?  2-5. évfolyam 
 

felső tagozatos 
diákok 

Bencsik András 
Bartus Brigitta 

Benedekné Trecskó Beáta 
Geszti Anikó 

Tóthné NagyZita 
Molnár László 
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6. RENDEZVÉNYTERV 
 

2018. augusztus 30. 800 Tanévnyitó értekezlet F: igazgató 

 augusztus 30. 1730 Tanévnyitó ünnepély 
F: Tukarcsné Pap Anikó 

műsor: Csiga Istvánné 3.b 
levezető: Tóvizi Tibor   

 szeptember 8.  Sportnap F: Erdélyi Gyuláné 

 szeptember 11. 
Tisza-parti találkozó (Szegfű 

Klub) 
F: Csiga Istvánné  

M:3.b, 5.a 

 
szeptember 14. 

(péntek) 
DÖK gyűlés 

 
F: Stefankó Margit Irén 

 
szeptember 21. (péntek  
3 tanítási órát tartunk) 

Hulladékgyűjtés 
 

F: Kiss Imréné 
 

 október 5. 13 óra                   Idősek napja M: Barna Gyuláné 

 október 5. (péntek) 
Megemlékezés az Aradi 

vértanúkról 
F: Kovácsné Tóth Valéria 

M: 6.b 

 október 13. 25. Kölcsey bál 
F:  Csiga Istvánné és a 

Szülői Szervezet elnöke 

 október 23. (kedd) Megemlékezés október 23-ról 
F: Benkéné Schmidt Katalin, 

Nagyné Polgár Magdolna 
műsor: 7.o. 

 október 26. (péntek) 
Hálagyertya gyújtás a templom 

előtt a háború áldozatai tiszteletére 
F: Stefankó Margit Irén 

beszéd: Jászberényi Zsolt  

 
november 19-23. 
(hétfő-péntek) 

Nyílt hét kijelölt órák látogatása F: munkaközösség vezetők 

 december 1-től Adventi készülődés 
F: osztályfőnökök 

napközis csoportvezetők 

 december 
Versenyek meghirdetése a magyar 

kultúra napja alkalmából 

F: Bencsik András 
Csiga Istvánné 

Tóthné Nagy Zita 

 
december 6. 
(csütörtök) 

Iskolai Mikulás F:  Stefankó Margit Irén 

 december 7. (péntek) Délután disco (felső) F:  Stefankó Margit Irén 

 
december 20. 
(csütörtök) 

Karácsonyi megemlékezés 
diákoknak és nyugdíjas 

kollégáknak 

F: Barna Gyuláné  
M: Nagyné Polgár Magdolna 

2.a 

 december 21. 
Karácsonyi megemlékezés 

kollégáknak 
 
M: Nagyné Polgár Magdolna 
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2.a    

2019. január 11. (péntek) 
Megemlékezés a Doni-csatáról, 

templom előtt hálagyertya gyújtás 
F: Stefankó Margit Irén 

beszéd:  Jászberényi Zsolt 
 január 17. (csütörtök) Népdaléneklő verseny F.: Nagyné Polgár Magdolna 

 január 22. (kedd) 
Kölcsey versmondó verseny alsó 

és felső tagozat (max.: 3 fő/ 
osztály) 

F: Csiga Istvánné 
F: Tóthné Nagy Zita 

 január 22. (kedd) Rajzverseny eredményhirdetése F: Bencsik András 

 január 22. (kedd) A magyar kultúra napja 
F: Kovácsné Tóth Valéria  

műsor:    

 február 8. (péntek) 
Farsang 

alsó: 14-16 óráig 
felső: 17-20 óráig 

F: Stefankó Margit Irén 

 február 25. (hétfő) 
A kommunista diktatúra 
áldozatainak emléknapja 

F: Erdélyi Gyuláné 

 március 15.(péntek) Megemlékezés március 15-ről 
F: Benedekné Trecskó Beáta, 

Nagyné Polgár Magdolna 
műsor: 8.o. 

 március 25. Projekt indítása (V.10.) F: Csiga Istvánné 
 március 18. Témahét indítása (fenntarthatóság) F: Benedekné Trecskó Beáta 

 április eleje 
Óvodai szülői értekezlet leendő 

1. osztályos szülőknek 
F: Kiss Imréné 

 
április 12. (péntek) 

17 óra 
Gála – felső tagozat 

F: Kovácsné Tóth Valéria 
L: Stefankó Margit Irén 

 
április  (időpontot a 

SZTK határozza meg) 
1. osztályosok beíratása F: Kiss Imréné 

 április 16. (kedd) 
A holokauszt áldozatainak 

emléknapja 
F: Tóvizi Tibor 

 április 16. (kedd) DÖK-nap  F:  Stefankó Margit Irén 

 
április 17. (szerda 3 
tanítási órát tartunk) 

Hulladékgyűjtés F: Kiss Imréné 

 
április vége - május 

eleje 
Anyák napja F: osztályfőnökök 

 május 10. (péntek) 
 

Madarak és fák napja 
  

F:  Kiss Imréné 
Alsó tg: Sulák Anita  

Felső tg:Jászberényi Zsolt 
Béla 

 május 22. (szerda) Idegen nyelvi mérés   F: Kiss Imréné 

 május 29. (szerda) 
Országos mérés a 6. és a 8. 

évfolyamon 
F: Forró Márta, Kiss Imréné 

 május 30. (csütörtök) DÖK közgyűlés F: Stefankó Margit Irén 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a 2018/2019-es tanév előkészítésének helyzetéről és feladatairól szóló tájékoztató 
megvitatását. 
 
Szajol, 2018. szeptember 18. 
 
 
        Némethné Gerecs Judit sk. 
                      igazgató 

 május 31. (péntek) Pedagógusnap 
F: Rigó Antalné 

műsor: Geszti Anikó  

 június 4. (kedd) Nemzeti Összetartozás Napja  
F:  Forró Márta 

Habókné Veres Krisztina 
 június 12. (szerda) Iskolai kirándulás  F: Kiss Imréné 

 június 13. (csütörtök) Szerenád 
F: Bencsik András, Nagyné 
Polgár Magdolna, Habókné 

Veres Krisztina 

 június 14. (péntek) HATÁRTALANUL témanap 
F: Forró Márta 

Habókné Veres Krisztina 

 
június 15. 

(szombat) 930 óra 
Ballagás   

F: Habókné Veres Krisztina 
Levezető:   Erdélyi Gyuláné  

 június 21. (péntek)   Tanévzáró értekezlet  F: igazgató 

 június 22. (szombat)  Tanévzáró ünnepség  

F:  Csiga Istvánné 
műsor: Tóth Adrienn  

Levezető: Tukarcsné Pap 
Anikó  

 
június 24 –  
augusztus 20. 

Pedagógusok szabadsága 5 nap a szünetekben 

 augusztus 31. 17 óra Tanévnyitó ünnepély 
Felelős: Kun Mihály 

Műsor: Barna Gyuláné  
Levezető: Sulák Anita 


