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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Csóron, 2020. augusztus 31-án, a nevelőtestületi értekezleten. 

 

Jelen voltak: Cseténé Szabados Amrita Teresa igazgató 

                    A nevelőtestület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Téma: A 2020/2021-as tanév munkaterve 

 

Cseténé Szabados Amrita Teresa igazgató ismertette a tantestülettel a 2020/2021-es tanév 

munkatervét. 

Az ismertetett munkatervvel kapcsolatban felmerült kérdéseket, ötleteket és javaslatokat a 

tantestület megtárgyalta.  

 

Cseténé Szabados Amrita Teresa igazgató kérte a megjelent munkatársakat, hogy 

kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-e a Csóri Mátyás Király Általános Iskola 2020/2021-

es tanév munkatervét. 

 

Megállapította, hogy az elhangzott munkatervet egyhangúlag, ellenvetés és tartózkodás nélkül 

mindenki elfogadta. 

 

Cseténé Szabados Amrita Teresa igazgató az értekezletet bezárta. 

 

 

 

 

                                                                    Ph. 

 

 

 

 

………………………………………..                        ………………………………….. 

                    Heltay Ágnes                                                            Lengyel Valéria 

                    jkv. hitelesítő                                                               jkv. vezető 

 

 

 

 

……………………………………….. 

             Pásztóhy-Baranyai Katalin 

                    jkv. hitelesítő 

 

 

 

Csór, 2020. augusztus 31. 
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Ikt.sz.:124 /2020. 

 

A Csóri Mátyás Király Általános Iskola 2020/2021. tanévi munkaterve 

 
 Általános feladatok: 

 A 2011. évi CXC. Köznevelési Törvény feladatainak, előírásainak nyomon követése, az 
ebből adódó aktuális feladatok, illetve a 2020/2021. tanév előkészítése (EMMI, 
tanévkezdést támogató szakmai anyag: 27/2020. VIII.11.), különös tekintettel: 
-     a kialakult járványügyi helyzet kezelése, az előírások pontos betartása 
-     az új NAT bevezetése 
- az Oktatási Hivatal által szervezett mérések törvényszerű lebonyolítása 
- Témahetek megszervezése 
 

 

 Az intézmény belső szabályzó dokumentumainak aktuális felülvizsgálata a Köznevelési 
Törvénynek megfelelően, úgymint Pedagógiai program, Házirend, Szervezeti és 
Működési Szabályzat; 
 

 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról; 
 

 KRÉTA e-napló alkalmazása, az új alkalmazások megismerése; 
 
 

 A tanulás, a tudás mint érték megbecsülése. 
 

 A különböző tanulmányi és sportversenyeken való részvétel ösztönzése, támogatása, 
lehetőség szerint szakkörök indítása, felkészítő foglalkozások biztosítása. 
 

 A nemzethez, lakóhelyhez, az iskolához való kötődés erősítése. Mátyás király napok 
méltó megünneplése. 
 

 Az igazolatlan hiányzások visszaszorítása, megszüntetése.  
 

 

 A kulturált magatartás, viselkedés, beszéd legyen érték diákjaink szemében. 
 

 A meglévő hagyományok ápolása: egészségvédelmi nap, Mátyás király- napok, 
kirándulások, megemlékezések, ünnepek, hagyományőrzés, ökoiskola, 
témanapokban, témahetekben való részvétel, bázisintézményi feladatok, Boldog 
Iskola-program 
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Személyi feltételek 

 

 Pedagógus létszám: 17 fő ( 15 fő teljes állású pedagógus, 2 fő óraadó pedagógus) 
 

 Technikai dolgozó: 4,5 fő  
 

Tárgyi feltételek 

A nyár folyamán mindkét iskolaépület villamoshálózatának felújítására sor került. Az épületek 
villámvédelmének kiépítése folyamatban van, az várhatóan az ősz folyamán fog elkészülni. (A 
beruházás 13 millió forintos költségét fenntartónk, a Székesfehérvári Tankerületi Központ 
fizette.)  Sor került a Fő téri iskolaépületben a folyosón található mosdó felújítására és a rossz 
radiátorok cseréje is megtörtént. Az 1. osztályos tanterem szülői adományokból szépült meg: 
padlócsere történt és új beépített szekrények kerültek elhelyezésre. A nyár folyamán, a 
gyerekekkel közösen, fűszerkertet alakítottunk ki. Az osztálytanítók és pedagógusok igényesen 
feldíszítve, őszi hangulatú termekkel várták a gyermekeket. Így elmondhatom, hogy 
pedagógustársaimmal együtt egy szép, igényes környezetben tudunk dolgozni. 
Intézményünkben az oktatási – nevelési feladatokat az alábbi épületekben látjuk el: 
Fő tér 1.: 1-4. osztályok, napközi, tanulószoba, szakkörök, lengyel nyelv tanítása 
Magyar utca 12.: 5-8. osztályok, délutáni foglalkozások, szakkörök, tanulószoba, könyvtár 
Fő tér 10. : Sportcsarnok, önkormányzati konyha 
 

Létszámadatok 

 

 

 

Osztály Osztályfőnök Létszám Osztálytípus 

1. Palkovics Ágnes 17 általános tantervű 

2. Heltay Ágnes 13 általános tantervű 

3 – 4. Polesznyák Lászlóné 22 általános tantervű 

5. Fliszárné Németh Ágnes 11 általános tantervű 

6. Bodri – Kapás Katalin 10 általános tantervű 

7. Pásztóhy – Baranyai Katalin 20 általános tantervű 

8. Ács Miklós 14 általános tantervű 

Aktív jogviszonnyal nem rendelkező tanulók száma: 3 fő 
 

 Intézményünkben – az iskola Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően - kiemelt figyelmet 

fordítunk az SNI/BTM tanulók felzárkóztatására, fejlesztésére. 

SNI tanulók létszáma: 10 fő 

Az iskolában a sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) szakszerű ellátását utazó 

gyógypedagógusokkal biztosítjuk, akik ezt a feladatot a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

által kiadott szakvéleményben meghatározott fejlesztési területeknek megfelelően látják el.  

BTM tanulók létszáma: 9 fő (2 tanuló vizsgálata folyamatban.) 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók ellátását, 

pösze terápiát, dyslexia reedukciót ugyancsak a szakszolgálat logopédusa segítségével 
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biztosítjuk a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján, illetve fejlesztőpedagógusok tartanak 

nekik foglalkozásokat.  

A gyermeklétszám ilyen szempontból a következőképpen alakult: 

 

Osztály SNI BTM 

1. 2 - 

2. 2 2 

3 – 4.  1 1 

5. 1 2 

6. - 2 

7. 2 2 

8. 2 - 

 

 

Pedagógus létszámadatok, személyi változások: 

 

File Emőke tanító szakos kolléga gyermekgondozással töltött távolléte miatt megüresedő 

álláshelyre Varsányi Barbara tanító szakos kolléganőt vettem fel.  

A nyár folyamán meghirdetett fizika szakos álláshirdetésre nem adta be a pályázatát senki. Ezért 

a 3 db fizika óra megtartásával nyugdíjas kollégát bíztam meg, Lugosi Józsefet. Ugyanígy 

jártam el az ének-zene tantárgyak ellátásával kapcsolatban, a feladatra Pribékné Nényei 

Annamáriát kértem meg, aki nagy örömömre elvállalta a feladatot. (5 db ének-zene óra) 

1-4. évfolyamon foglalkoztatottak: 8 fő 

5-8. évfolyamon foglalkoztatottak: 9 fő  

 

 

Technikai dolgozók: 

 

Továbbra is foglalkoztatunk 1 fő iskolatitkárt, valamint két teljes állású takarítót és egy 

karbantartót. (2020. július 6 – tól új személy látja el a karbantartói feldatokat.) A kialakult 

járványügyi helyzetre tekintettel a sportcsarnok takarítására 0,5 állású takarítót vehettem fel, 

határozott idejű szerződéssel, 2021. június 15-ig. 

 

Összes engedélyezett álláshelyszám a 2020/2021-as tanévben: 16 

 

pedagógus: 16 fő (státusz: 15,5) 

iskolatitkár: 1 fő 

technikai: 3,5 

 

Az intézmény kapcsolati rendszere 

 

- Székesfehérvári Tankerületi Központ (Fenntartó) 

- Csór Község Önkormányzata 

- Iskolaorvos, védőnő 

- Iskola alapítványa 

- Család – és Gyermekjóléti Szolgálat Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ 

- Székesfehérvári Család- és gyermekjóléti Központ  

- Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

- Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ 

- Beszédjavító Intézet 
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- Csóri Csivitelő Óvoda (közös programok és szakmai megbeszélések) 

- Helyi civil szervezetek (közös programok) 

- Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola 

 

 

 

II. Szakmai munkaközösségek és vezetőik: 

 
A munkaközösségek struktúrája nem változott, a munkaközösség – vezetők személyében sem 

történtek változások. 

 

Alsó tagozatos munkaközösség vezetője: Heltay Ágnes 

 

Felső tagozatos munkaközösség vezetője: Pásztóhy-Baranyai Katalin 

 

Öko munkaközösség vezetője: Ács Miklós 

 

A munkaközösségek, közös szakmai megbeszélés alapján,  elkészítették az új tanévre 

vonatkozó munkatervüket, melyeket ezen munkatervhez csatoltam. 

 

 

Egyéb feladatok: 

 

DÖK felnőtt segítője: Fliszárné Németh Ágnes 

Fejlesztőpedagógus: Cseténé Szabados Amrita Teresa, Heltay Ágnes 

 

 

Intézményünkben munkát végző, de nem intézményünk munkavállalói köréhez tartozók: 

Úszásoktató: Németh Gábor (A jelenlegi utasításoknak megfelelően az úszásoktatás szünetel.) 

Logopédus: Leposa Nikolett 

Gyógypedagógusok: Lenger Fanni, Mátyás Gabriella, Székely Zsuzsanna 

Hitoktatók: Budainé Németh Johanna (r. katolikus) Genda Attila (református lelkész) 

Iskolaorvos: Dr. Nap Ágnes 

Védőnő: Szántayné Mikáczó Krisztina 

Fogszakorvos: helyettesítéssel látják el a feladatot 

Szociális munkás: Kalocsai Adrienn 
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Tanulócsoportok 

 

 Tanulócsoportok száma: Zárójelben a tavalyi tanév induló adatai szerepelnek. 

 

alsó: 3 (4) 

felső: 4 (4) 

napközi: 3(4) 

tanulószoba: 1(2) 

 

 Összesen: 11 (14) 

 

 

 Létszámadatok: 

 

alsó:  52 (48)  +4 

felső: 55 (52)  +3 

aktív jogviszonnyal nem rendelkező tanulóink száma: 3 

 

Összesen: 107 (100) +7 

 

Rendkívüli esemény nem történt az iskola életében, ezért a létszámadatokban történő 

emelkedésnek nagyon örülünk. Induló 1. osztályunkba 17 tanuló iratkozott be.  

 

2020/2021. tanévben működő szakkörök: 

 Művészeti szakkör (1-4.osztály): Tokai-Kissné Komor Andrea                                    

 Környezetvédelmi szakkör (alsós): Horváth Andrea 

 Énekkar (5-8.o.) : Pribékné Nényei Annamária 

 Furulya (1-4.o.): Polesznyák Lászlóné 

 Angol szakkör (1-7. osztályig): Fliszárné Németh Ágnes 

 Angol tehetséggondozás: Fliszárné Németh Ágnes 

 Művészeti – ÖKO szakkör: Ács Miklós 
 

 
A Lengyel Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola szervezésében heti egy alkalommal továbbra is 
lehetőség van ingyenes lengyel nyelv tanulására. 
A helyi önkormányzat biztosít helyiséget annak a zeneiskolának, melynek keretein belül 
zongorázni és furulyázni tanulhatnak iskolánk tanulói. (Térítéses formában.) 
A Truck Trailer Egyesület jóvoltából a teke sportággal ismerkedhetnek tanulóink, akik ennek 
köszönhetően szép eredményeket érnek el a területi versenyeken. 
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Az iskolában tanító nevelők és végzettségük: 

 

Ács Miklós: tanító, tanár, főiskola, ÖKO munkaközösség vezető 

Bodri-Kapás Katalin: tanár, főiskola 

Borbás Mária Anita: tanító, tanár, főiskola 

Cseténé Szabados Amrita Teresa: tanító, szakvizsgázott pedagógus, főiskola, intézményvezető 

Fliszárné Németh Ágnes: tanár, főiskola, DÖK felnőtt segítője 

Dr. Hári Gyula: tanár, egyetem 

Heltay Ágnes: tanító, főiskola, munkaközösség-vezető 

Horváth Andrea: tanító, főiskola 

Kovácsné Geiger Andrea: tanító, főiskola 

Lengyel Valéria: tanár, főiskola, szakvizsgázott pedagógus, intézményvezető-helyettes 

Lugosi József: tanár, gyógypedagógus, főiskola 

Palkovics Ágnes: tanító, tanár, szakvizsgázott pedagógus, főiskola 

Pásztóhy-Baranyai Katalin: tanár, egyetem, munkaközösség - vezető 

Polesznyák Lászlóné: tanító, főiskola 

Pribékné Nényei Annamária: tanár, főiskola  

Varsányi Barbara: tanító, főiskola 

 

 

Egyéb közalkalmazottak: 

Sulyok Katalin, iskolatitkár, középiskola 

Dobán László, karbantartó, szakmunkásképző  

Komjáti Andrea, takarító 

Sárdi Jánosné, takarító 

Góczánné Szegedi Viktória, takarító 
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A 2020/2021-as tanév ütemterve 

Nagy örömünkre, az Oktatási Hivatal részére tavasszal benyújtott pályázatunkat a hivatal 

méltónak találta és ezért az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet adományozta iskolánk 

részére, melyet 2023. június 15-ig vagyunk jogosultak használni. Az ezzel kapcsolatos 

feladatainkat külön munkatervben foglaltuk össze, de megjelenítésre kerülnek jelen 

dokumentumban is. 

Továbbra is fontosnak tartjuk ÖKOISKOLAI mivoltunkat, és ennek megfelelően alakítjuk 

programjainkat. 

A „Boldog Iskola” programban továbbra is részt veszünk.  

Szeptember (22 tanítási nap) 

 A tanév beindítása 

 KRÉTA E-napló alkalmazás 

 Osztályonként a házirend ismertetése, balesetvédelmi oktatás és tűzriadó megtartása 

 Szülői értekezlet, osztályonként szülői munkaközösség megalakítása, megújítása 

 Munkatervek, tanmenetek elkészítése a hónap közepéig, illetve végéig 

 Szakkörök, korrepetálások, tanórán kívüli tevékenységek indítása 

 Iskolai egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése, alkalmassági vizsgálatok (látás, hallás 

stb.) 

  Levelezős versenyeken való részvétel felmérése, ezekre való jelentkezés 

 Fejér Megyei Iparkamara által tartott pályaválasztással kapcsolatos rendezvényeken 

való részvétel 

 Gyermekvédelmi megbeszélés 

 A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata a 8. évfolyamos tanulók 

számára szept. 21. és október 12. között) 

 Szeptember 25.: Magyar Diáksport Napja (egészségtudatos gondolkodás és iskolai 

mozgástevékenységek témanapja) 

Október (15 tanítási nap) 

 

 Anyakönyvek megnyitása (okt. 1-je - osztályfőnökök) 

 KIR statisztika 

 DIFER-rel történő  vizsgálati igények felmérése és regisztrálása a felületen (október 9. 

és október 22.) 

 Idősek világnapja – közös rendezvény az óvodával, községgel 

 Aradi vértanúkról való ünnepélyes megemlékezés osztályszinten 
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 Fejér Megyei Iparkamara által tartott pályaválasztással kapcsolatos rendezvényeken 

való részvétel 

 Gyermekvédelmi megbeszélés 

 mezei futóversenyen való részvétel 

 Október 16.: Egészségnap 

 Október 19., 21..: Bázisintézményi program szervezése: Óvoda-iskola átmenet a 

szüret jegyében (Projektnap, előadás) 

 Iskolai és községi megemlékezés az 1956-os eseményekről (Lengyel Valéria, Dr. Hári 

Gyula) október 22. 

 Őszi szünet 2019. október 23-tól november 1-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

október 22. (csütörtök), első tanítási nap november 2. (hétfő) 

 Pályaorientációs nap: október 21. (1.TNM) 

 

November (21 tanítási nap) 

 Fogadóórák 

 Pályaválasztási tanácsadás, középiskolák nyílt napjainak látogatása (8. osztály: Ács 

Miklós) 

 Nov. 13.: Megemlékezés A magyar nyelv napjáról (Lengyel Valéria, Cseténé Szabados 

Amrita Teresa, Dr. Hári Gyula) 

December (14 tanítási nap) 

 szülői értekezletek megtartása 

 Mátyás király napok méltó megünneplése (dec. 2-4-ig) 

 Mikulás ünnepség: dec.6. (osztálykeretben)  

 Difer mérés elvégzése (december 4.) 

 Foglalkozás egészségügyi vizsgálat 

 Középfokú beiskolázás: központi írásbeli felvételire való jelentkezés leadása 

 Gyermekvédelmi megbeszélés 

 Községi adventi vasárnapokon való részvétel 

 Karácsonyi ünnepség osztálykeretben 

 Téli szünet 2020. december 19-től 2020. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. 

(hétfő) 

 Munkanap áthelyezések: dec. 12. (szombati nap, dec. 24. helyett, csütörtöki órarend 

szerint) 

 Ovi-suli foglalkozások megtartása leendő 1. osztályosoknak és szülői értekezlet 

megtartása a szülőknek  
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 Január (20 tanítási nap)   

 

 Osztályozó értekezlet (jan. 22.)  

 I. félév vége 2021. január 22.  

 Félévi értesítő kiadása 2021. január 29-ig 

 II. félév kezdete 2021. január 25.  

 8. osztályosok központi írásbeli felvételi vizsgája magyar és matematika tantárgyakból  

 Fizikai állapotfelmérések megkezdése és elvégzése 2021. január 11. és április 23. 

között (NETFIT) 

 Irodalmi vetélkedő szervezése a Magyar kultúra napja alkalmából (Lengyel Valéria, 

Cseténé Szabados Amrita Teresa) 

 

      Február (19 tanítási nap) 

 

 Félévi nevelési értekezlet: 2021. február 1. (2.TNM) 

 Farsang megrendezése (február 12.) 

 Nyílt tanítási napok: alsó és felső tagozaton 

 Középfokú beiskolázás: jelentkezési lapok leadása (Ács Miklós)  

 Leendő 1. osztályosok szüleinek szülői értekezlet tartása 

 Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (megemlékezés) 

 2021. február 2., 4.: Bázisintézményi program szervezése: Medve-nap, avagy a 

matematikai gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a tanórán és Difer mérés a 

gyakorlatban (Témanap és előadás) 

 Ovi-suli foglalkozások megtartása leendő 1. osztályosoknak  

 

Március (20 tanítási nap) 

 

 „Pénz7” Pénzügyi és Vállalkozói Témahét (2021. március 1 - 2020. március 5.) 

megrendezése 

 Ovi-suli foglalkozások megtartása leendő 1. osztályosoknak és szülői értekezlet 

megtartása a szülőknek  

 Márc. 22-26.: Digitális Témahét megrendezése 

 Március 12.: Nemzeti ünnepünkről való méltó megemlékezés iskolai és községi szinten 

(alsós munkaközösség) 

 Középfokú beiskolázás: a felvételi lapon jelölt intézmények sorrendjének módosítási 

lehetősége 

 Lengyel-magyar barátság napja 

 A víz világnapja  (március 22.) 

 Március 29., 30., 31.: tanítás nélküli munkanapok (nevelési értekezlet és szakmai 

napok) 
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 Április (18 tanítási nap) 

 1. osztályosok beíratása (ápr. 15. és 16.) 

 Fogadóórák megtartása 

 Tankönyvrendelés 

 A 8. osztályosok felvételi eredményének beérkezése 

 A Föld napja, megemlékezés 

 Holokauszt emléknap  

 Egészségnap (véradás) 

 április 6. : nevelési értekezlet (3. TNM) 

 április 7.: tavaszi nevelési értekezlet (4. TNM) 

 április 8.: szakmai nap (5. TNM) 

 Tavaszi szünet: 2020. április 9 – 14.  (Tavaszi szünet utáni 1. tanítási nap: 2020. 04.15.) 

 Fenntarthatósági Témahét megrendezése: április 20-24. 

Május (20 tanítási nap) 

 

 Anyák napi ünnepségek alsó tagozaton  

 Idegen nyelvi mérés: május 19. 

 Országos kompetencia-mérés 6. és 8. évfolyamon 2021. május 26. 

 Madarak és fák napja 

 Belső vizsgák szervezése és lebonyolítása magyar irodalom, történelem, matematika, 

környezetismeret tantárgyakból 

 Következő tanév szervezéséhez szükséges adatok felmérése: napközi, etika, hit-és 

erkölcstan, szakkörök 

 Szülői értekezletek megtartása 

 Fizikai állapotfelmérések rögzítése a rendszerben (máj. 28.) 

 Külföldi tanulmányi kirándulások Angliába (önköltséges)  

 HATÁRTALANUL c. projekten való részvétel társiskolákkal együtt (8. osztály) 

 HATÁRTALANUL c. pályázatra jelentkezés, pályázat benyújtása (6. osztály) 

 

Június (10 tanítási nap) 

 Nemzeti összetartozás napja 

 Gyermeknap szervezése: DÖK véleményének kikérésével: június 4. (6. TNM) 

 Éves tanulmányi munka értékelése, osztályozó értekezlet június 15. 14.00h. 

 Ballagási ünnepség: június 12.  

 Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás: június 18. 18.00 

 Tanévzáró értekezlet: június 23. 

 Erzsébet tábor megszervezése (Elnyert pályázat esetén) 

 Saját szervezésű, alapítványi tábor megszervezése és lebonyolítása (önköltséges) 
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Tanítási napok száma: 179 nap + 6 tanítás nélküli munkanap 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok: 

2020. október 21. .: pályaorientációs nap 

2021. február 2.:  félévi nevelési értekezlet 

2021.  március 29.: nevelési értekezlet 

2021. március 30.: tavaszi nevelési értekezlet 

2021. március 31.: szakmai nap 

2021. június 4.: gyermeknap (DÖK javaslat alapján) 

 

Vezetői óralátogatások tervezése: 

 

 okt. nov. febr. márc. ápr. máj. 

Cseténé 

Sz. A. 

felső 

tagozat 

alsó 

tagozat 

alsó 

tagozat 

felső 

tagozat 

alsó 

tagozat 

alsó 

tagozat 

Lengyel 

V. 

alsó 

tagozat 

felső 

tagozat 

felső 

tagozat 

alsó 

tagozat 

felső 

tagozat 

felső 

tagozat 

 

PÉM 
Önértékelés: 
 

I. félév: Fliszárné Németh Ágnes 
II. félév: Tokai- Kissné Komor Andrea 

 

Előre nem tervezhető programok: 

 Amennyiben lehetséges szeretnénk tanítványainkat erdei iskolába vinni. Elsősorban 

pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani a tanulás ezen formáját. (Előre nem 

tervezhető elem.) 

 Lázár Ervin Program keretén belül színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 

hangversenyek, illetve őshonos állatok bemutatóhelyeinek látogatása. 

 Tanulmányi kirándulások. 

 Menő menza pályázat keretein belül megvalósuló programok: főzőversenyek, 

kirándulások, tanácsadások. 

 Minden más, egyéb előre nem tervezhető program. 
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Versenyek, amelyeken indítani kívánjuk tanítványainkat: 

Magyar nyelv és irodalom: 

- j/ly helyesírási verseny 

- Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

- Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd 

Pénzügy: 

- K&H Vigyázz, Kész, Pénz! – levelező 

- BankVelem Pénz7 Okos Kupa- levelező 

Környezetvédelem: 

- „Környezetvédelem a jövőért!” – Hanon Systesms Hungary Kft. (Visteon) 

szervezésében 

- Curie Környezeismereti Emlékverseny 

- Bisel vízvizsgálati verseny 

- Madárhang felismerő verseny 

Sportversenyek: 

- Atlétika, őszi mezei bajnokság  

- Atlétika, tavaszi mezei bajnokság  

- Atlétika, pályabajnokság  

- Kölyökatlétika  

- Labdarúgás 

- Futsal  

- Előre nem tervezhető versenyek. 

A kialakult járványügyi helyzetben fenntartjuk a programok változtatási jogát, azok online 

formában történő megtartását vagy szükség esetén eltörlését.  

2020. szeptember 16. 

 

Cseténé Szabados Amrita Teresa 

                                                           P.H.                                                      intézményvezető 
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Mellékletek 
 

1. Jelenléti ív tanévnyitó értekezletről 
2. Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 
3. Felső tagozatos munkaközösség munkaterve 
4. ÖKO munkaterv 
5. DÖK munkaterv 


