A TANÉV PROGRAMJA
ALSÓ TAGOZAT
Tanévnyitó ünnepség
( Királyné T. Tünde- Horváth
Zsuzsa)
Sportvetélkedő elsőtől
negyedik osztályig
Szervezi, irányítja: Horváth
ZS.- Máténé K.M.

FELSŐ TAGOZAT
SZEPTEMBER
• A munkaterv összeállítása:
• Osztályfőnökök feladatai
• Ügyelet megszervezése
• Aktuális nevelésipedagógiai problémák
megbeszélése
• Tanmenetek elkészítése
beépíteni az interkulturális,
a környezetvédelmi,
fogyasztásvédelmi és
egészségvédelmi, a
differenciált órákat, a
projekt ütemezését
• Tanulmányi kirándulás
• Szülői értekezletek
megtartása felelősök:
osztályfőnökök
• Iskola és osztálydekorálás
felelősök: osztályfőnökök
• Az oktatási dokumentumok
megnyitása, kitöltése
• Az osztályközösségek
szociometriai felmérésének
elkészítése egységes
szociometriai felmérés
alapján (osztályfőnökök)
• A projektek egyeztetése
• Munkaközösségi
megbeszélés (fejlesztések
megtervezése)
Bemutató óra (Bodrogi Judit)
Projektnap, projektterv elkészítése

DIÁKÖNKORMÁNYZAT
-

-

-

Szüreti vígasságok
Cselényi Katalin és Nap
Katalin szervezésében

OKTÓBER
• A projektnap előkészítése
• Okt. 6. megemlékezés az
Aradi vértanúkról. Felelős:
Horváth Zsuzsa
• Október 23. Nemzeti ünnep.
A műsor felelős rendezője:
Bodrogi Judit – Furman
Mária
• Munkaközösségi
megbeszélés:
• Ügyeleti tapasztalatok
megbeszélése
• Az iskola legerősebb diákja
délutáni foglalkozás
felelőse: Horváth Gábor

Az osztályok DÖK
képviselőinek megválasztása a
2-8. évfolyamokon
Alakuló ülés: feladatok
megbeszélése, munkaterv
elfogadása, DÖK vezető
választása
Házirend módosító javaslatok
összegyűjtése
Diákügyelet megszervezése
„Az év osztálya” verseny
meghirdetése
o Tiszta Rendes Osztály
verseny
o Tanulmányi Verseny
o A legrendesebb
osztály
o A legsportosabb
osztály
o A legművészibb
osztály
o A legtöbbet javító
osztály
o A legkevesebbet
hiányzó osztály.
Iskolatabló megújítása
Iskolanyitogató megszervezése
és megrendezése (elsős és
ötödikes avatás)
Őszi sportnap Vándor kupa
szempontjainak megbeszélése
Házi bajnokság (fiúknak ,
lányoknak)
Diák közgyűlés
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Idősek napja alkalmából a
nyugdíjas klub tagjaival
közös program: Régi
diákévek
Az aradi vértanúk
ünneplése: 13+1 gyertya:
hagyományteremtő
ünneplés rendezése
Szüreti diszkó
A Körzeti
Rendőrkapitányság
ifjúsági munkájának
bemutatása, fiatalkori
bűncselekményekkel
kapcsolatos tájékoztató
Sütőtök lámpás verseny
Október 23-a alkalmából
1956 m-es futóverseny

ALSÓ TAGOZAT

Egészséges életre nevelés
előadó: Tiba
Jánosné
Kvíz mester: Királyné T.
Tünde Horváth Zsuzsa
segítésével.
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Mikulás az alsósoknál,
Karácsony
( Máténé K. Magdolna- Sárga
Jánosné)
Mikulás buli a kicsiknek
Sárga
Jánosné és a Mikulás

Téli versenyek, hó-szobrászat,
szánkózás, csúszkálás
Nap Katalin és az
osztályfőnökök szervezésében

NOVEMBER
Merre tovább?
Pályaválasztási témahét a
8. osztályban (szaktanárok
)
Munkaközösségi
megbeszélés: A gyengén
teljesítő tanulók szüleinek
értesítése
A
képességkibontakoztatás
értékelése. Felelős:
osztályfőnökök
Játékos műveltségi
vetélkedő (Furman Mária)
Bemutató óra (Cseh
Sándorné)

DECEMBER
• Pályaorientációs témahét
értékelése (szaktanárok)
• Készülés a Falu
karácsonyára. Felelős:
osztályfőnökök, Cseh
Sándorné
• Téli ünnepek – kézműves
foglalkozás
(osztályfőnökök)
• A projektnap megbeszélése
• Jelentkezések elküldése a
központi felvételi vizsgára
bukások áttekintése, szülők
értesítése
JANUÁR
• Osztályozó értekezlet
• 8. osztályosok központi
írásbeli felvételije
• Félévi értesítők kiosztása
(osztályfőnökök)
• Félévi értékelések (minden
szaktanár, osztályfőnökök)
• A Kultúra napja (Bodrogi
Judit)
• A jelentkezési lapok
kitöltése (Bodrogi Judit)

DIÁKÖNKORMÁNYZAT
- A beindított versenyek
állása
-

Családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat
munkájának megismerése
- Filmklub
- A beindított versenyek
állása
Egészség nap (osztályok közötti
sportmérkőzés, zöldségszobrászat,
kóstoló, egészséges életmóddal
kapcsolatos előadások, elsősegélynyújtó
bemutató, kerékpáros ügyességi
verseny, korunk betegségeit bemutató
tablók készítése)
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Krampusz parti –
versenyfeladatok a legjobb
krampusz kiválasztására a
Mikulás mellé.
Mikulás diszkó
Fegyelmezési
eljárások, iskolai
fegyelemmel
kapcsolatos ötletek
Karácsonyfa állítás és
karácsonyi dekoráció
A beindított versenyek
állása

•
-

-

„Jogom van, kötelességem
van” - DÖK pályázat
Fotó pályázat: „Ezért
szeretem
Taktaszadát!”
„ Népek farsangja”
előkészítés
Nyári tábor szervezése
4 órás foci bajnokság/
lányoknak
A beindított versenyek
állása
Téli havas
sportdélután:
hóemberépítés –
szánkózás
Féléves munka
értékelése

ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZAT

DIÁKÖNKORMÁNYZAT

FEBRUÁR
Móra- napok szervezése
(alsós munkaközösség )
Álarckészítő- verseny
Sárga Jánosné, osztályfőnökök

Húsvétra készülünk- kézműves
foglalkozás
Nap Katalin – Cselényi Katalin

Az alsó tagozat legjobb
olvasósa –évfolyamonkénti
verseny Királyné T. Tünde- Sárga
Jánosné

Klubdélutánok szervezéseosztályfőnökök

Móra napok:
8. Móra halálának
évfordulója megemlékezés
(osztályfőnökök)
Helyi rajzverseny
(Cseh Sándorné)
Móra kupa – sport
bajnokság szervezése
(Horváth Gábor)
Helyesírási verseny
• Szülői értekezletek megtartása
(osztályfőnökök)
• Képességkibontakoztatás
értékelése (szaktanárok)
• A jelentkezési lapok postázása
(8.-os osztályfőnök)
• Február 25: A kommunizmus
és egyéb diktatúrák áldozatainak
napja (Horváth Zsuzsa)
Bemutató óra (Soltészné Kiss
Piroska)
MÁRCIUS
• 15. Nemzeti ünnep
megemlékezés (Soltészné Kiss
Piroska, Cseh Sándorné)
• Munkaközösségi
megbeszélés: Aktuális nevelési
problémák
•
Projektnap
megbeszélése
• Érdekes fizikai kísérletek
(Soltészné Kiss Piroska)
ÁPRILIS
• Húsvétolás
• Közösen könnyebb – magatartási
problémák megbeszélése (Cseh
Sándorné)
• Költészet napja. Ki MIT TUD
József Attiláról (osztályfőnökök)
• Április 16: Holokauszt
áldozatainak napja (Bodrogi Judit)
• A Föld napja (Sipos Gabriella)
• Bemutató óra (Horváth Gábor)
MÁJUS
• Tantestületi kirándulás
• Képességkibontakoztatás
értékelése felelősök: szaktanárok
• Madarak és fák napja (Cseh
Sándorné)
• Gyermeknap (osztályfőnökök)
• Projektnap értékelése
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Móra napok
Móra
iskolák
országos
találkozó
jának
megszerv
ezése
A Fotó pályázat eredmény
hirdetése
Népek farsangja
Farsangi diszkó
Filmklub
Teremfoci bajnokság
A beindított versenyek állása

Nőnap
1848 m-es futás
Kerékpár túra
Történelmi kaszinó
„Számítógépes játékok
versenye”
A beindított versenyek állása

Fordított nap - Diákigazgató
választás – testfestő verseny
Költészet napja
Föld napja
A beindított versenyek állása

Filmklub
Foci bajnokság
Felelésmentes nap
Madarak és fák napja
Gyermeknap
Kaszinó (társas és
kártyajátékok)
A beindított versenyek állása

ALSÓ TAGOZAT
Tanévzáró ünnepség
( Máténé Karsai Magdolna

FELSŐ TAGOZAT
JÚNIUS
• Tanulmányi kirándulás
(osztályfőnökök)
• Ballagás megszervezése
(Bodrogi Judit, Soltészné Kiss
Piroska, Horváth Gábor)
• Tanév végi értékelések
(szaktanárok, osztályfőnökök)
• Dokumentumok lezárása
(szaktanárok, osztályfőnökök)
Június 4: A Nemzeti összetart.
napja (F M)

DIÁKÖNKORMÁNYZAT
Tábor

Pedagógus nap
Az iskola újság 4. számának
megjelentetése
A beindított versenyek
értékelése
Móra díjak átadása

