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„Olyan embereket kell az iskolának kibocsátaniuk, akik megtalálják helyüket az életben, és szemüket a táguló 
horizontra függesztve szilárdan megállnak a lábukon. Ahogy ma tanítunk, olyan lesz a holnap.” 

/Szent-Györgyi Albert/ 
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A TANÉV FONTOS FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSÁNÁL  
A MUNKATERV A KÖVETKEZŐ ALAPDOKUMENTUMOKBÓL INDUL KI: 

  

 2011 évi CXC. Köznevelési Törvény 

 20/2012 EMMI rendelet 

 326/2013 Kormányrendelet 

 35/2014 EMMI rendelet a tanév Rendjéről 

 Pedagógia Program 

 SZMSZ 

 Házirend 
 
A tanév rendje 
 
A 2016-2017 tanév fontosabb időpontjai: 

 A 2016/2017-os tanév szeptember 1-jén, csütörtökön kezdődik.  

 A tanítási napok száma 182 nap 

 Utolsó tanítási nap: 2017. június 15. csütörtök fejeződik be. 

 Az első félév vége: 2017. január 20. 

 2017. január 27-ig értesítjük a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért 
tanulmányi eredményekről. 

 Az AMI  tanítási év első és napja 2016. szeptember 5. Az utolsó tanítási 2016. június 15.  

 A tanmenetek tervezett heteinek száma: 36 hét 

 Tanmenetek leadási határideje: 2015. szeptember 19. 

 Eső félév:   

 Osztályozó vizsgák: 2017. január 9 - 13. 

 Osztályozó értekezlet -2017. január 17. 14,00 óra alsó tagozat 
                                 2017. január 18. 14,00 óra felső tagozat 

 2016. január 26-ig 
Ellenőrző megírása, Statisztika, 
Beszámolók leadása: mkv., ifj.véd. fel., DÖK, fejlesztő, AMI 
Félévi adminisztrációs munkák elvégzése 
Naplók, szakköri- és napközis naplók rendbetétele 

 Félévi értekezlet: 2017. február 6. 

 Évvége: 

 Osztályozó vizsgák: 2017. június 5-6-7-8. 

 Osztályozóértekezlet - 2017. június 09. 14,00 óra alsó tagozat 
                                 2017. június 12. 14,00 óra felső tagozat     

 Ballagás – 2017 június 16. 

 2017. június 23. 
Statisztika, 
Beszámolók leadása: mkv., ifj.véd. fel., DÖK, fejlesztő, AMI 
Év végi adminisztrációs munkák végzésére 
Naplók, szakköri- és napközis naplók, törzslapok rendbetétele 
Bizonyítványosztás, tanévzáró ünnepély.  

 2017. június 29. Tanév záró értekezlet 
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Tanítási szünetek:  

 Az őszi szünet 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő).  

 A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. 
december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).  

 A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. 
április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).  

 
Tanulmányi versenyek 
Szeretnénk a Tankerület intézményei által meghirdetett tanulmányi és sportversenyeken részt venni. Az 
iskolánk által szervezett 1-4 évfolyamon szépíró és szép olvasó, 5-8 évfolyamon komplex 
természettudományi és természetvédelmi vetélkedő (Föld napja) és Madarak és Fák Napja: 
Természetvédelmi vetélkedőt, valamint kézilabda, teremfoci, torna sportversenyeket az idén is 
tankerületi szinten megrendezni és minél több iskolát bevonni.  
 
Tanítás nélküli munkanapok 
 

1. nap 2016.09.23. ÖKO nap SZÜDITA 

2. nap 2017.02.06. Fél évi értekezlet, Szakmai nap 

3. nap 2017. 04.25. Széchenyi-expedíció 

4. nap 2017. 05.25. DÖK nap, kihívás napja, gyereknap 

5. nap 2017. 05.26. Tantestületi szakmai nap 

 

Kapcsolattartás 

Az iskola nevelői és a szülők kapcsolattartásának módjai 

Családlátogatás Az osztályfőnökök a családlátogatások tényét az osztálynaplóban rögzítik. 

Nyílt nap 2016.11.16. és 2017.03.21. 

Fogadóóra A munkatervben rögzített hónap 2. hétfője 1600-1700-ig 

Nevelőtestületi értekezlet A munkatervben rögzített hónap 2. hétfője 1500-1600, feladattól függően. 

Szülői értekezlet 

2016. szeptember: 
A szülők tájékoztatása a tanév rendjéről, programjairól (ingyenes tankönyv, 
viselkedés az étteremben, buszváróban, a házirend ismertetése, hozzájárulás a 
médiákban való megjelenéshez, az alapfokú művészetoktatás kínálta lehetőség 
igénybevétele, délutáni foglalkozások). 
2017. Február: 
Az első félév értékelése, a második félév feladatai. Szülők tájékoztatása a 
következő tanév tankönyveiről, taneszközeiről. 
Osztályproblémák. Aktualitások. 

Óvoda – szülők Óvodai cselekvési terv szerint 

Közös rendezvények SZM bál (2017. március 11.) 

Kirándulások Alkalomszerűen 

 
Baracs, 2016. szeptember 1. 
 
A munkatervet a tantestület a 2016. augusztus 26-i megbeszélésen elfogadta. 
 
 

Gasparovszky Tibor 
                     Intézményvezető 
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ESEMÉNYNAPTÁR 
 
 
AUGUSZTUS - A tanév előkészítés hava 
 

Időpont  Feladatok, felelős 

22. Alakuló értekezlet, tantárgyfelosztás, vezetői megbeszélés, munkaterv előkészítése, a felelősök 
meghatározása 

 Felelős: Iv., Iv.h. és tantestület 
23. Javítóvizsga 

Felelős: 3 fős vizsgabizottság. 
24. Tanévnyitó értekezlet 

Felelős: Iv., Iv.h. ás tantestület 
25-26. Éves munkaterv, előkészítése, Tanmenetkészítés megbeszélése; Órarend készítése. 

Felelős: Iv., Iv.h. és tantestület 
29-31. Tankönyvárusítás. Hiányzó tankönyvek felmérése, megrendelése. Osztálytermek, szertárak, rendezése; 

Osztálynaplók, tájékoztatók felvétele 
 Munka alkalmassági igazolások leadása! 

Felelős: Iv.h., és tantestület 
 
  

SZEPTEMBER – A diákév megnyitásának hava 
  

Időpont  Feladatok, felelős 

AMI programja 
 A néptáncosok fellépései: iskolatoborzó és táncház; Beloiannisz fellépés, Előszállás, Kisapostag, 

Nagyvenyim 
 Felelős: AMI pedagógusai 

 
ÖKO iskola 
19. Az ÖKO iskola munkaterv leadása 
22. Takarítási világnap, Autómentes nap 
23. SZÜDITA nap, Iskolánk környezetének szépítése – Szülői patronálással.  Védnökség az iskolai tó felett. 

Papírgyűjtő verseny  1. tanítás nélküli munkanap 
Egészséges életmód: iskola gyümölcs 
Felelős: ÖKO mkv., DÖK v., Iv.h. 

 
Iskola programja 
1. Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok köszöntése.  

Felelős: 3.a osztály és osztályfőnöke. 
Osztályfőnöki órák. - Általános munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás. Házirend és a tanév rendjének 
ismertetése. Ülésrend kialakítása, órarend ismertetése. 
Adminisztrációs feladatok: Szülői engedélyek, diákigazolványok meglétének ellenőrzése. Osztálynévsor 
és osztálylétszám ellenőrzése és leadása. 
Bizonyítványok összegyűjtése, leadása. 
Új tanulók adatainak ellenőrzése. Tájékoztató füzetek kitöltése: 2. old. + fogadóórák, Személyi változások 
bejegyzése a naplóba: állandó lakcím, telefonszámok! 
Pótjelentkezések a művészeti iskolába (néptánc, grafika és festészet, billentyűs).  
Felelős: Osztályfőnökök 
Tanári ügyelet, délutáni foglalkozások megszervezése 
Felelős: Iv.h.. 

2-folyamatos A kompetencia mérés eredményei alapján elkészített intézkedési terv folyamatos végrehajtása a 
tanévben. Valamennyi pedagógus tanítási gyakorlatában nagyobb hangsúlyt kapjon a tanulók 
szövegértési, matematikai, gondolkodási képességeinek fejlesztése 

 Felelős: Tantestület 
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SZEPTEMBER – A diákév megnyitásának hava 
  

Időpont  Feladatok, felelős 

5. Munka- és balesetvédelmi oktatás (14,00 órakor) 
 Felelős: VÉDSZ munkatársa, Iskolavezetés, tantestület 
5-30. Tanévnyitó szülői értekezletek megtartása 

Felelős: Osztályfőnökök, Iv.h. 
12 Munkaközösségek, DÖK, ÖKO iskola, AMI tanszakok munkaterveinek megbeszélése, osztálynaplók 

értékelő napló kitöltése 
 Felelős: Osztályfőnökök, mkv., Iv.h. 
16. Jelentkezés a tankerületi tanulmányi versenynaptárba a kiírás szerint – tankerület felé adatszolgáltatás 
 Felelős: Iv.h. 
19. Tanmenetek és oszt. főnöki és munkaközösségi munkatervek, szakköri tervek, napközis 

foglalkozási tervek leadása a munkaközösség-vezetőnek, igazgatóhelyettesnek tantermek 
dekorációjának befejezése. 

 Felelős: Pedagógusok, osztályfőnökök, mkv., Iv.h. 

26. Tanmenetek, foglalkozási tervek ellenőrzése 
Felelős: mkv., Iv.h. 
Önértékelési csoport megbeszélés, a feladatok ütemezése 
Felelős: Öcs tagjai 

27. Tűzriadó! (belső – gyakorlás) 
Éves munkaterv elkészítése és leadása a tankerület felé 
Felelős: Iv. 

28. Statisztika leadása külön Iv. h. által megadott lapon, táblázatban. 
 Felelős: Osztályfőnökök, Iv.h. 

Törzslapok kitöltése 1. és 5. évfolyamon az okt. 1-i állapotnak megfelelően, a többi évfolyamon az 
adatok módosítása. 
Felelős: Osztályfőnökök 
AMI adatok egyeztetése. 
Felelős: Iv. 
HH és HHH tanulók névsorának aktualizálása. A különleges bánásmódot igénylő tanulók 

Felelős: ifj.véd. 
29. A népmese napja – rajzpályázat 
 Felelős: Gárgyán Gyöngyi községi könyvtáros 
30. Nevezés a kiírás szerint a Diákolimpiára 

Felelős: testnevelő tanárok 
Zenei világnap (október 1.) – megemlékezés énekléssel, az iskola kórusa és tanulói 
Felelős: Ének-zene tanárok, és AMI zongoratanár 

?? Határtalanul pályázat kiírásának figyelemmel követése, jelentkezés, leendő 7. osztály 
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OKTÓBER – Az avatás hava 
  

Időpont  Feladatok, felelős 

AMI programja 
 A néptáncosok fellépései: Mezőszilas Szociális Otthon – fellépés. Előszállási szüreti felvonulás, fellépés 

Öregek Otthonában. Daruszentmiklósi szüreti felvonulás. Baracs Szüreti felvonulás és bál: környezetünk 
értékeinek, hagyományainak megismerése és megőrzése. Ünnepi műsor az emlékműnél 

 Felelős: AMI pedagógusai 
 

ÖKO iskola 
 Öko faliújság elindítása, környezetvédelemmel, kapcsolatos hírekkel  
4. Állatok világnapja  rajzpályázat 
. Kirándulás a Bakonyba, Gaja-árok  
8 Szüreti-bál 
21. A Földünkért világnap alkalmából versíró- és rajz pályázat felső tagozatosoknak  

Csatlakozás a bringásokhoz, Halloween játszóház. 
Felelős: ÖKO mkv., Iv.h. magyar tanárok 

28. ÖKO játszóház 
 

Iskola programja 
1 Az óralátogatások megkezdése 

Felelős: Iv., Iv.h. 
Minden A tájékoztató füzetek és az osztálynaplók bejegyzéseinek összevetése, hiányosságok pótlása. 
hónap 2-ig Felelős: Osztályfőnökök 
 Dokumentumellenőrzés 
 Felelős: Iv.h. 
6. Az aradi vértanúk emléknapja. Megemlékezés osztályszinten, osztályfőnöki órán (történelemórán) 

Felelős: Osztályfőnökök, történelem szakos tanár. 
?.? Kispályás labdarúgás fiú I. korcsoport – Rácalmás részvétel 

Mezei futóverseny – Adony (lehet, hogy tavasszal lesz) 
 Felelős: Testnevelő tanárok. 
9. 1. osztályos tanulók mérése: a DIFER vizsgálatra javasolt létszám jelentése (szűrés) az OH-nak és az 

eredmények rögzítése az Iv.h. számítógépén (okt. 28-ig.). 
 Felelős: Iv.h. 
 8.-a Baracsi Szüreti felvonulás és bál  

Felelős: tantestület együttes részvétele 
10. Kispályás labdarúgás III. korcsoport – Kulcs részvétel 
 Felelős: Testnevelő tanárok 
 Munkaközösségi megbeszélés 

Tantestületi értekezlet 
Fogadóóra 
Felelős: nevelő testület 

14. Az őszi szünetben felügyeletet igénylő tanulók felmérése. 
 Felelős: napközis nevelők 
15. Hétfői tanítási munkanap – október 31-étdolgozzuk le. 
 Elsősök avatása (4. órában, szülők értesítése, felügyelet). 
 Felelősök: 1.a osztály osztályfőnöke és segítő pedagógusa, 8a és 8.b osztályfőnöke és diákjai 
 Labdarúgás fiú IV. korcsoport - Mezőfalva 

Mezei futás, megyei döntő – Székesfehérvár 
Felelős: Testnevelő tanárok 

21. Iskolai ünnepély okt. 23-a tiszteletére a 4. és az 5. órában. 
 Felelős: A 7.a osztály tanulói és osztályfőnöke 
23. Községi ünnepély: okt. 23-án 1700 óra. 
31-ig Pályaválasztási kiállítás. Hetedik és nyolcadikos tanulók szóbeli tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről  
 Felelős: 8 évfolyam osztályfőnökei. Meghívott DSZC Középiskolák igazgatói 

Szülői tájékoztatások, értekezletek a felvételi eljárással kapcsolatban 
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NOVEMBER – A tettek hava 
  

Időpont  Feladatok, felelős 

2.-4. ŐSZI SZÜNET 
 
AMI programja 

Bál – Egész napos tánctanítással egybekötve. 
Aktuális rajzpályázatok 
Tankerületi rajzverseny 
Felelős: AMI tanárai 

 
ÖKO iskola 
14. Környezetvédelmi vetélkedő alsó tagozatosoknak. 

17. Füstmentes világnap: dohányzóellenes prevenciós előadás  
 Felelős: Védőnő, meghívott előadó 
25.  November utolsó péntekje a „Ne vásárolj semmit” világnap: beszélgetések osztályfőnöki órákon a túlzott 

mértékű termelés és az ezzel járó túlzott mértékű anyag-és energiafelhasználás és környezetszennyezés 
veszélyéről, kapcsolódás az „akcióhoz” önkéntes alapon. 

 Felelős: ÖKO mkv., Iv.h., osztályfőnökök 

27-ig A fenntarthatósággal összhangban lévő dekoráció kialakítása (folyosók, szaktantermek). 

Felelős: ÖKO mkv., osztályfőnökök 
 
Iskola programja 
7.-11. A tanulók füzeteinek, munkafüzeteinek áttekintése a pedagógusi javítómunka ellenőrzése céljából. 
 Felelős: mkv. Iv.h. 

Mesemondó verseny Nagyvenyimen. 
11. A magyar nyelv napja 
 Felelős: tanítók, magyar tanárok 
 A 2017/18-as tanévre ingyenes tankönyvet igénylők felmérése. 
 Felelős: osztályfőnökök, tankönyvfelelős 
14. Munkaközösségi megbeszélés 

Tantestületi értekezlet 
Fogadóóra 
Felelős: Nevelőtestület 

16. Nyílt tanítási nap: bemutatóórák a szülők számára, a fenntarthatóságra nevelés körében. 
 Felelős: Nevelőtestület 

21. Kézilabda, lány IV. kcs. – Baracs, mint rendező 
25. OKÉV és a nyelvi méréshez adatok leadása (6. 8. évfolyamokról) 
 Felelős: Iv.h. 

Negyedéves értékelés a tájékoztatókban (a nagyon gyenge, ill. kiemelkedő tanulók esetében). 
Felelős: Osztályfőnökök 

28. Teremfoci körzeti fiú IV. kc. – Baracs, mint rendező 
28.-tól Adventi osztálydíszítő verseny. Tantermek, folyosók adventi dekorálása  
30. Teremfoci – Baracs 

Felelős: Testnevelő tanárok 

??  Tankerületi történelmi, 
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DECEMBER – Az ünnep hava 
  

Időpont  Feladatok, felelős 

AMI programja 
Baracs Lucázás, Falukarácsony, Betlehemezés. 
Előszállás Karácsonyi néptánc gála. 
Billentyűs tanszak: koncert 
Felelős: AMI tanárai 

 
ÖKO iskola 
6. Hagyományok ápolása, az ünnepek családias jellegének erősítése. Az alsós folyosón karácsonyfát 

állítunk, és a gyerekekkel közösen díszítjük fel természetes anyagokból és újrahasznosított anyagokból 
készült díszekkel. 

16.-ig Adventi dekoráció kialakítása osztályszinten a fenntarthatósággal összhangban. A termek díszítését a 
gyerekekből álló zsűri értékeli, és a DÖK jutalmazza.  

 
Iskola programja 
1.-4. A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése, behívása fogadóórára 

Felelősök: Osztályfőnökök 
Informatika: Word-Paint verseny 5-6 évfolyam számára (egyéni), Helyszín: a dunaújvárosi Dózsa 
Gy. Ált. Isk. Szilágyi Ált. Isk. Egysége 
Felelős: Informatikai tanár 

2. Mikulás-buli (Faluház)  
Felelős: A 7.a osztály és osztályfőnöke 

Bozsik-kupa - Torna „B” - Velence, Megyei döntő 

Felelős: Testnevelő tanárok 
Francia-mikulás - francia testvértelepülésünk tagjainak vendégül látása  
Felelős: a 2 osztály és osztályfőnöke  

2 vagy 9. Francia Mikulás 
 Felelős: Baracsi Francia Baráti kör és Tantestület 
7. Körzeti úszóverseny - Ivánca 
9. A téli szünetben felügyeletet igénylő tanulók felmérése. 

Felelős: Napközis nevelők 

Megyei Népdaléneklési verseny 
Felelős: Ének-zene tanárok 

12. Teremfoci megyei döntő - Baracs 
Munkaközösségi megbeszélés. 
Tantestületi értekezlet.  
Fogadóóra a bukásra álló tanulók szüleinek 
Felelős: tantestület 

9.-13. 8. osztályosok jelentkezése az írásbeli felvételi vizsgára. A „HH.tanulók” Arany János 
tehetséggondozó programjára pályázat benyújtása (Önkormányzat jóváhagyása szükséges!) 
Írásbeli értesítés a szülőknek az ingyenes tankönyvellátás módjáról 
Felelős: 8. évfolyam osztályfőnökei, tankönyvfelelős 

21. Tantestületi karácsony 
Felelős: Iv. 
 

?? Öcsi bácsi (kupa Kalocsa) 
22-2017.02 TÉLI SZÜNET  

Szakvélemény iránti kérelem decemberig 
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JANUÁR – A tudás hava 
  

Időpont  Feladatok, felelős 

AMI programja 
 Dunaújváros Színházlátogatás. 
 Aktuális pályázatok, farsangi dekoráció készítése. 
 Félévi kiállítás, vizsga lebonyolítása. 
 Félévzáró vizsgakoncert. 
 Felelős: AMI tanárai 
 
ÖKO iskola 
 Az iskola honlapjára felkerülnek a környezetvédelmi világnapok és a hozzá kapcsolódó iskolai programok. 

Duna ismerettár internetes vetélkedő 7. – 8. oszt 
A téli környezetünk megfigyelése, szabadtéri játékok az iskola összes tanulójának részvételével, szülői 
kísérettel.(szánkózás, hóemberépítés) időjárástól függően 
Felelős: Médiafelelős, Iv.h. 

 
Iskola programja 
1-től A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 4-8. osztályok (NETFIT).  04.30.-ig 

Felelős: testnevelő tanárok 
9.-13. Tantárgyfelosztás és órarend elkészítése a II. fél évre 
 Felelős: Iv., Iv.h. 
 Osztályozó vizsga 
 Felelős: Érintett pedagógusok (vizsgabizottság) 
17. Osztályozó értekezlet – Alsó 14.00 
 Felelős: tanítók 
18. Osztályozó értekezlet – felső 14,00 
 Felelős. Felsős tanárok 
20. AZ ELSŐ FÉLÉV VÉGE 

Félévi bizonyítványok elkészítése kiosztása  
21. A nyolcadikosok írásbeli felvételije. 10,00 óra iskola külön kijelölve 

www.pitagorasz.hu a szülők itt tájékozódhatnak! 
 Pótló írásbeli: 2016.01.26. 14,00 óra 
 Felelős: 8. évfolyam osztályfőnökei, szülők 

23. Magyar Kultúra Napja.  
Műveltségi vetélkedő a könyvtárban. 
Mesemondó, szavaló és énekverseny a Gimnáziumban 

 Felelős: Magyar tanárok, Gárgyán Gyöngyi könyvtáros 
?? Megyei Torna „B” verseny - Baracs 

27. A félévi értesítők kiosztása 
Felelős: osztályfőnökök 

 A félévi statisztika és a félévben végzett munkákról szóló írásbeli beszámolók leadása. 

Felelős: osztályfőnökök, mkv., szaktanárok 

 A Holokauszt emléknapja – megemlékezés 
Felelős: osztályfőnökök, történelem szakos tanár 

?? Szakértő vélemény iránti felülvizsgálati kérelmek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pitagorasz.hu/
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FEBRUÁR – A farsang hava 
  

Időpont  Feladatok, felelős 

AMI programja 
Hétvégenként próbák, készülődés a márciusi műsorra. 
Felelős: AMI tanárai 

 
ÖKO iskola 
 Farsangi készülődés, hagyományok ápolása, tavaszváró népszokások felelevenítése 

2. Vizes élőhelyek világnapja 
11. Betegek Világnapja, ehhez kapcsolódóan beszélgetések osztályfőnöki órákon a 

segítségnyújtás lehetőségeiről 
 Felelős: osztályfőnökök 
 
Iskola programja 
6. Félévi értekezlet, szakmai nap  2. tanítás nélküli munkanap 
 Felelős: tantestület 
7.-17. Szülői értekezletek megtartása 
 Felelős: osztályfőnökök 
15. Pályaválasztási lapok továbbítás 
 Felelős: 8. évfolyam osztályfőnökei   

17. Farsangi karnevál  
 Felelős: 8. évfolyam és osztályfőnökei 

23. Mátyásnapi mesemondó verseny - Kisapostag 
25. A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 

 Felelős: osztályfőnökök 
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MÁRCIUS – Az emlékezés hava 
  

Időpont  Feladatok, felelős 

AMI programja 
 Dunaföldvár Gálaműsor a néptánc tanszak tanulóinak. 

Budapest Táncház találkozó. 
Felkészülés a szólótáncversenyekre. 
Környezetünk értékeinek, hagyományainak megismerése és megőrzése. 
Baracs Húsvéti hagyományok felelevenítése 
Víz világnapja rajzpályázat 
Felelős: AMI tanárai 

 
ÖKO iskola 
6. Energiatakarékossági világnap: beszélgetés a megújuló energiaforrásokról környezetismeret órán 
21. Faültetés Világnapja (márc. 21.) alkalmából faültetés a szülőkkel közösen. SZÜDITA nap 
22.  A víz világnapja: iskolai közös kirándulás a Baracsi horgásztóhoz. Kapcsolódás a „vizes” pályázatokhoz 
 Felelős: Védőnő, osztályfőnökök, Iv.h. 
30. A Föld-órája eseményhez csatlakozunk falu szintű megmozduláson. Figyelem felhívás 

a klímaváltozás elleni  
 
Iskola programja 
?? A leendő 1.o. szülői értekezlet az óvodában 
11 Nőnap SZM bál 
 Felelős: Szülői munkaközösség 
 Felelős: Leendő 1. oszt. tanító, Iv. 
4. Munkanap, március 16-át dolgozzuk le 
10. Gergely-járás: Környezetünk értékeinek, hagyományainak megismerése és megőrzése, az óvodával való 

együttműködés. 
Felelős: 1. oszt. tanulói, osztályfőnöke és segítő tanítója. 
Országos elődöntő- torna 
Felelős: testnevelő tanárok. 

13.  Munkaközösségi megbeszélés.  
Tantestületi értekezlet.  
Fogadóóra  
Felelős: nevelőtestület 

14. Megemlékezés a magyar zászló és címer napjáról, osztálykeretek közt 
 Felelős: történelem szakos tanár 

Iskolai ünnepély március 15-e tiszteletére a 4. és az 5. órában. 
 Felelős: A 5.a osztály tanulói és osztályfőnöke 
15. Nemzeti ünnep, községi ünnepély 17,00 óra 
16. Munkaszüneti nap március 4-én dolgozzuk le 
17. ÖKO-nap (lásd április ÖKO iskola) 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége 
Felelős: 8. évfolyam osztályfőnökei 

21.  Nyílt tanítási nap: bemutatóórák a szülők számára, a fenntarthatóságra nevelés körében 
 Felelős: nevelőtestület 
29. A tavaszi szünetben felügyeletet igénylő tanulók felmérése 
 Felelős: osztályfőnökök 
31. Osztálykirándulások, erdei iskola, nyári táborok szervezése és bejelentése írásban az 

iskolavezetésnek 
Felelős: osztályfőnökök, Iv.h. 

??: Informatika: Word-Excel verseny (egyéni) Helyszín: a dunaújvárosi Dózsa Gy. Ált. Isk. Szilágyi Ált. 
Isk. Egysége 
Felelős: informatikus. 
Matematika (csapat) Helyszín: Előszállás Sz. Zs. I. Árpád Fejedelem Tagiskola 
Felelős: matematika tanárok. 

?? Kézilabda versenyek 
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ÁPRILIS – A hagyományok hava 
  

Időpont  Feladatok, felelős 

AMI programja 
 Baracs Néptáncfesztivál. – a tánc világnapja alkalmából 

Székesfehérvár Fejér Megyei Diáknapok – kulturális verseny. 
Májusfaállítás. 
Széchenyi Zsigmond emlékkiállítás gyermekrajzokból 
Felelős: AMI pedagógusai 

 
ÖKO iskola 

Iskola- és falutakarítás: Az iskola részt vesz a település környezetvédelmi programjának végrehajtásában 
.március 17-e ledolgozása 

7. Az Egészség Világnapja, plakátkészítő verseny 
12. Húsvéti játszóház 
22.  A Föld napja. novella- és rajzpályázat 

Felelős: nevelőtestület és ÖKO mkv. 
 
Iskola programja 
3.-7. Digitális témahét. Az intézményünk részt vesz a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a 

tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat szervez a témahét 
keretében 

 Felelős: Informatikai tanár és osztályfőnökök, Iv.h. 
10.  Munkaközösségi megbeszélés. 14,00 -15,00 

Tantestületi értekezlet. 15,00-16,00 
Fogadóóra 16,00-17,00 

11. A költészet napja (ápr. 11. alkalmából) – versmaratón a könyvtárban. 
Felelős: magyar tanárok, Gárgyán Gyöngyi könyvtáros 
Országos döntő- torna? 

?? Felelős: testnevelő tanárok 
12. ¾ éves szöveges értékelés beírása az ellenőrzőbe (a gyengéknek és a kiemelkedőknek). 
?? Weöres Sándor Színjátszó Találkozó. Minősítő verseny 

Felelős: színjátszó kör vezetője 
13.-18. TAVASZI SZÜNET 
24.-28. Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét. Az intézményünk részt vesz a témahetekhez 

kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, 
foglalkozásokat szervez a témahét keretében 

 Felelős: ÖKO mkv.,osztályfőnökök, Iv.h. 

21.-28. SZÉCHENYI-HÉT  
21. Este 18,00 óra Nyitó Széchenyi-gála 
 Felelős: nevelőtestület 

22 Néptánc fesztivál 
24. Széchenyi-expedíció, akadályverseny 3. tanítás nélküli munkanap  
 Délután Széchényi emlékverseny 
25. Aszfaltrajz verseny 
26. Széchenyi futás sport nap 
 Délután búcsú tornaverseny 
27. Szép író, szép olvasó tankerületi verseny 
28. Komplex Természettudományi és környezetvédelmi vetélkedő 5-8.  

?? Euklideszi Matematika verseny (egyéni), Helyszín: dunaújvárosi Vasvári Pál Ált. Isk. 

 Felelős: matematika tanárok 
29.-ig Tankönyvrendelés 

Felelős: tankönyvfelelős 
?? Leendő elsősök beíratása, pontos időpontot az Oktatási Hivatal határoz meg 
 
 



13 
 

MÁJUS – A természet hava 
  

Időpont  Feladatok, felelős 

AMI programja 
 Szólótáncversenyek. 

Baracs Civil nap. 
Baracs Pünkösdölés. 
Baracs Májusfa kitáncolás. 
Előszállás Szállás napok – fellépés. 
Billentyűs tanszak: Év végi vizsgakoncert  
Felelős: AMI pedagógusai 

 
ÖKO iskola 
 ÖKO vándorkupa 
10. Madarak és Fák Napja: Természetvédelmi vetélkedő (TKV). 

Felelős: természetismeret tanár 
Biológiai sokféleség világnapja 

18 Internet világnapja)- felső tagozatosok versenye: tablókészítés a világnap alkalmából 
.  Felelős: mkv., osztályfőnökök 

Osztálykirándulások, Erdei iskolák lebonyolítása 
Felelős: mkv., osztályfőnökök 

 
Iskola programja 
 Anyák napja alkalmából megemlékezés anyákról és nagymamákról 
 Felelős: osztályfőnökök- alsós műsor 
5.-ig A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése és behívása fogadóórára. 

Felelős: osztályfőnökök 
?? Kis iskolák atlétikai megyei versenye  
8. Munkaközösségi megbeszélés. 14,00 -15,00 

Tantestületi értekezlet. 15,00-16,00 
Fogadóóra 16,00-17,00 

17. Idegen nyelvi mérés (angol, német, 6. és 8. oszt.). 
 Felelős: angol-és német szakos tanárok 
?? Szavaló verseny régiónként Tatán 

24. Az alapkészségek (olvasás, szövegértés; matematikai eszköztudás) meglétét vizsgáló OKM mérés a 6. 8. 
évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. 

 Felelős: mkv., Iv.h. 
25. Gyermeknap a DÖK szervezésében  4. Tanítás nélküli munkanap 
 Felelős: DÖK 
26. Tantestületi szakmai nap 5. Tanítás nélküli munkanap 
 Felelős: tantestület 
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JÚNIUS – A vakáció hava 
  

Időpont  Feladatok, felelős 

AMI programja 
 Baracs Halászléfőző verseny – fellépés. 

Kisapostag Falunap – fellépés. 
Baracs-Kisapostag Repülőnap – fellépés 
Felelős: AMI pedagógusai 

 
ÖKO iskola 
5. Környezetvédelmi világnap. 
12. Gyermekmunka elleni Világnap 
29. Duna napja 

Felelős: mkv., osztályfőnökök 
 
Iskola programja 
4 Nemzeti Összetartozás Napja 
 Felelős: Osztályfőnökök, történelem szakos tanár 
5-8 Osztályozó vizsgák. 
9. Osztályozóértekezlet: 14,00 óra alsó tagozat 
12. Osztályozó értekezlet:14,00 óra felső tagozat     
5.-15. A kölcsönzött könyvek összegyűjtése és leadás 
15.  Utolsó tanítási nap 
16. Ballagás 18,00 óra 
 Felelős: 7. évfolyam (díszít), 8, évfolyam 
23. Statisztika, beszámolók, fejlesztési tervek, szakköri naplók leadása. 

Az év végi adminisztrációs munkák végzésére: bizonyítványok, naplók, törzslapok 
Felelős: osztályfőnökök, mkv, IDÖK, fejlesztő ped., 
Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás 
Felelős: 4.a osztály és osztályfőnöke 

??  Kis iskolák országos atlétikadöntő? 

28. Tanévzáró értekezlet 
 Felelős: Iv. Iv.h. 

 
 
 
 
 


