A TANÉV PROGRAMJAI
ISKOLAI PROGRAMOK

Szeptember


ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZAT

 tanévnyitó ünnepség
 osztályfőnökök feladatai

Tanévnyitó ünnepség

 ügyelet megszervezése
 tanmenetek elkészítése

o
o
o
o
o

 mérések előkészítése
 sportvetélkedő

elsőtől

negyedik osztályig

o
o
o
o
o
o
o

Október
 Október 6. Az aradi vértanúk
napjának megemlékezése



Október 23. Nemzeti ünnep

 A DIFER mérések elvégzése
első osztályban
 Állatok világnapja – játékos kvíz

A munkaterv összeállítása
Osztályfőnökök feladatai
Ügyelet megszervezése
Aktuális nevelési- pedagógiai
problémák megbeszélése
Tanmenetek elkészítése (a
szükséges kiegészítések
elvégzése)
Osztályok helyzetelemzése
Szülői értekezletek megtartása
Iskola és osztálydekorálás
Az oktatási dokumentumok
megnyitása, kitöltése
Vetélkedő a magyar népmese
napja alkalmából
Dekoráció készítése
Munkaközösségi megbeszélés:
A csoportbontás nyújtotta
lehetőségek kihasználása

o Megemlékezés az aradi
vértanúkról
o Az állatok világnapja – játékos
vetélkedő
o Történelmi akadályverseny az
aradi vértanúkra emlékezve
o Október 23. Nemzeti ünnep
o Halloween – party - „Tök jó”
nap
o Munkaközösségi megbeszélés:
Az indulás nehézségei, a

DIÁKÖNKORMÁNYZAT
 Az osztályok DÖK képviselőinek
megválasztása a 4-8.
évfolyamokon
 Alakuló ülés: feladatok
megbeszélése, munkaterv
elfogadása, DÖK vezetőség
választása
 Házirend módosító javaslatok
összegyűjtése
 Iskolatabló megújítása
 Szedd
a
lábad!
Játékos
sportvetélkedő évfolyamonként
(fiúk) Ötpróba

 Örömzene A ZENE VILÁGNAPJA
(október 1) tiszteletére
 Barna nap
 Szüreti mulatság
 Őszi filmklub
 DÖK gyűlés
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tapasztalatok megbeszélése

November

December
 Karácsonyi ünnepség

Január

 Halloween parti
 Munkaközösségi megbeszélés:
az első osztályban tanító
pedagógus
beszámolója
tapasztalatairól,
egyéni
feladatok
megbeszélése
a
tankerület
által
hirdetett
versenyekhez igazodva

o

A képességkibontakoztatás
értékelése
Egészséges életmód vetélkedő
Iskolai olvasottsági verseny
meghirdetése
Bemutató óra
Munkaközösségi megbeszélés:
A gyengén teljesítő tanulók
szüleinek értesítése

o
o
o
o

 Mikulás az alsó tagozatbanóvodások meghívása
 Karácsonyi ünnepség
 Munkaközösségi megbeszélés:
aktuális félév előtti feladatok

o

 versenyek a szabadban:
hószobrászat, szánkózás,
csúszkálás, madárbarát kert, téli
madáretetés - a
környezetvédelem
szükségessége
 Munkaközösségi megbeszélés:
a kiemelt feladatok
elvégzésének tapasztalatai,
eredmények

o
o

o
o
o

o
o
o
o

 Szedd
a
lábad!
Játékos
sportvetélkedő évfolyamonként
(lányok) Ötpróba
 Márton napi vigadalom
 Adventi gyertyagyújtás
 DÖK gyűlés

Mikulásváró – játékos
sportvetélkedő
Felkészülés a házi helyesírási
versenyre
Téli dekoráció készítése
Játékos matek

 Adventi gyertyagyújtás
 Mikulás disco
 Angyal posta – Karácsonyi
üzenetek
 Karácsonyfa állítás
 DÖK gyűlés

Félévi értékelések
A kultúra napja alkalmából
rövid megemlékezés
Megemlékezés a holocaust
nemzetközi emléknapján
Továbbtanulás előkészítése
Iskolai helyesírási verseny
Munkaközösségi
megbeszélés: A félév
értékelése

 Téli havas sportdélután:
hóemberépítés, szánkózás
 Szedd a lábad! Játékos
sportvetélkedő
évfolyamonként. Ötpróba
 Téli filmklub
 DÖK gyűlés
 A féléves munka értékelése
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Február
 Körzeti helyesírási
verseny

Március
 Március 15:
Nemzeti ünnep megemlékezés

Április
 Április 16:
A Holokauszt áldozatainak
napja






farsang
Móra napok
Helyesírási verseny
Munkaközösségi megbeszélés:
felkészülés a helyesírási
versenyre

 az alsó tagozat legjobb
matematikusai,
természetbúvárai, tanulmányi
versenyek
 Munkaközösségi megbeszélés:
a beszédművelés szerepe
tanítási órákon és egyéb
tevékenységek alkalmával
 a legjobb olvasók, a legjobb
nyelvészek keresése kisiskolánk
között, tanulmányi verseny
 Munkaközösségi megbeszélés:
aktuális események, feladatok,
a tanév végének feladatai

Móra napok:
o Móra halálának évfordulójáról
munkaközösségi
megemlékezés
o Móra kupa – sorverseny
szervezése
o Iskolai olvasottsági verseny
o Szülői értekezletek megtartása
o Képességkibontakoztatás
értékelése
o Továbbtanulási lapok
elküldése
o A kommunizmus és egyéb
diktatúrák áldozatairól
megemlékezés (február 25.)
o
o
o
o
o

Március 15. Nemzeti ünnep
megemlékezés
Játékos műveltségi vetélkedő
Tavaszköszöntő- dekoráció
Bemutató óra
Munkaközösségi megbeszélés:
Aktuális nevelési problémák

o Munkaközösség foglalkozás:
Közös a célunk – tanárok, szülők
találkozója
o Költészet napja - Verses, zenés
megemlékezés
o Április 16: Holokauszt
áldozatainak napja
o A Föld napja – virágültetés

 Piros nap - Bálint napi posta
 Móra napok
 Farsangi bál
 DÖK gyűlés

 Nőnap
 Szedd a lábad! Játékos
sportvetélkedő
évfolyamonként. Ötpróba
 Agymo - Show – játékos kvíz
 DÖK gyűlés

 Posztolj verset!
 Föld napja vetélkedő
 Nyuszi buli: Húsvéti tojás
vadászat
 DÖK gyűlés
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Május
 Gyermeknap

 Madarak és fák napja
 Játékos vetélkedő
 szakmai ötletbörze

o
o
o
o
o

Június
 Június 4:
A Nemzeti összetartozás
napja

 tanévzáró ünnepség
 Munkaközösségi értekezlet: az
éves munka értékelése, sikerek
és hiányosságok az oktatónevelő munkában, javaslatok a
következő tanévre

o
o
o
o

Képességkibontakoztatás
értékelése
Madarak és fák napja vetélkedő
Gyermeknapi előzetes –
sportversenyek
Kompetenciamérések
Munkaközösségi megbeszélés:
A gyengén teljesítő tanulók
szüleinek értesítése

 Szedd a lábad! Játékos

Ballagás megszervezése
Tanév végi értékelések
Dokumentumok lezárása
Június 4: A Nemzeti
összetartozás napja







sportvetélkedő
évfolyamonként. Ötpróba
 Gyermeknap
 DÖK gyűlés
 Diákközgyűlés
Pedagógus nap
Kerékpáros ügyességi verseny
Sárga nap
Tábortűz
DÖK gyűlés: A 2016/2017-es
tanév munkájának értékelése,
terveink

