
Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek 

rendezvényterve 2020/2021. tanév 
 

Időpont Feladat Felelős 
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17. Lelki nap pedagógusoknak-Mátraverebély Kiss Tibor 

18. Tanévnyitó ünnepély szervezése 2. és 6.o osztályfőnökök 

25. Alakuló értekezlet intézményvezető  

26. 
Az intézmény járványügyi eljárásrendjének 

kidolgozása 
vezetőség 

26. Javítóvizsga és dokumentálása 
Szilvássy Klára, 

szaktanárok 

26. 
Munkaközösségi megbeszélés, munkaterv 

összeállítása 
lelki vezető 

28. Munka és tűzvédelmi oktatás Borbély László 

28. Intézményi eljárásrend véleményezése minden pedagógus 

31. Veni Sancte vezetőség, 2. és 6.o. 
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01. Első évfolyam szülőértekezlet 
intézményvezető 

osztályfőnökök 

08. Iskolatáskák megáldása lelki vezető 

10. Kenguru matematika verseny matematika szaktanárok 

11. Tanévnyitó értekezlet intézményvezető 

14-30. Szülői értekezletek osztályfőnökök 

15. Tanmenetek leadása  szaktanárok 

15-ig Tantermek, folyosók dekorálása osztályfőnökök 

18. AMV matematika verseny Szabóné Lukács Éva 

21-

okt.12 

Az OH kísérleti jelleggel megszervezi az  Nkt.  80.  § 

(1a)  bekezdése alapján a  pályaválasztást 

megalapozó kompetenciák vizsgálatát a  Hivatal 

által elkészített és informatikai rendszerének 

közvetítésével, az  iskolák számára elérhetővé tett 

digitális mérő- és támogató eszközökkel 

OH, pedagógusok, mérés-

értékelés mk.vez., 

igazgatóhelyettesek 

 

25. Egészség tudatos gondolkodás témanap Szántó Alfréd 

25. 
Szentírás vasárnapja- szentírásolvasó verseny helyi 

forduló 3-8. évf. 

Lakatos Marianna, 

szaktanárok 

30-ig 
Év eleji felmérések matematikából, magyarból, 

németből, angolból 
szaktanárok 

30-ig Naplók, törzslapok megnyitása osztályfőnökök 

30-ig Bendegúz internetes versenyek nevezése  szaktanárok 

30-ig Magyar népmese napja Kántorné Kerülő Andrea 

 

Év eleji diagnosztikus mérések megíratása, 

kiértékelése magyar, idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból 

szaktanárok 



 Helyi fizika feladatmegoldó verseny indítása  Bagoly Ferenc 
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 Évfolyam mise – minden kedden lelki vezető 

01-től Középiskolai nyíltnapok nyomon követése 8. osztályfőnökök 

02-ig Az év eleji felmérők eredményeinek leadása szaktanárok 

03. Kerékpártúra Tokajba Jenei Zoltán 

05-09. Fenntarthatósági Témahét/ Állatok Világnapja/ 
Judikné Lukács Enikő 

szaktanárok 

05. Pályaorientációs nap osztályfőnökök 

06. Megemlékezés az aradi vértanúkról  
történelem szaktanárok, 

osztályfőnökök 

09-ig DIFER mérésben résztvevő tanulók névsora 

Bagolyné Takács Enikő 

fejlesztő pedagógus, Szántó 

Alfréd, Nagyné Sipos 

Valéria 

15.  Intézményi statisztika elkészítése intézmény vezetősége 

11-ig Környezetismereti helyi verseny beindítása Szántó Alfréd 

 Szentmise Nyírtelekért – Máriapócs lelki vezető 

 Egymillió gyermek imája a békéért  

osztályfőnök, órát tartó 

tanárok, aki szeretne 

bekapcsolódni 

19. SODOKU helyi verseny a felső tagozaton 
Szabóné Lukács Éva 

szaktanárok 

22. 1956-os megemlékezés 
Baltighné Kozma 

Marianna, osztályfőnökök 

22. Gyertyagyújtás elhunyt szeretteinkért osztályfőnökök 

22-ig 
DIFER-mérésben résztvevők létszámának jelentése 

az OH-nak 

mérés-értékelés mk.vez. 

intézményvezetőhelyettesek 

26. Koszorúzás a II. világháborús hősök emlékére 
Dankó Mihályné, Mértenné 

Orosz Andrea 

31-ig 8. évfolyam tájékoztatása a középiskolai felvételiről 8.o. osztályfőnökök 

31-ig Nemzetközi Kenguru mat.versenyre jelentkezés  szaktanárok 

ŐSZI SZÜNET (10.23-10.30.) 
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07.  Ismerd meg a szentírást egyházmegyei verseny  alsós munkaközösség  

09. Szép magyar beszéd helyi forduló Sery Anikó 

11. 1. Iskolába hívogató Szent Márton jegyében 
Dankó Mihályné, Mértenné 

Orosz Andrea 

13. Dugonics András matematikaverseny 1. forduló szaktanárok 

13-15. KIP képzés szaktanárok 

 Nevezés a Zrínyi mat.versenyre  szaktanárok 

15. Dürer matematika versenyre 1. forduló szaktanárok 

20-ig Adatszolgáltatás (kompetenciához)az OH felé 

mérés-értékelés mk.vez. 

intézményvezető 

helyettesek 

 
Szent Imre tehetségnapok (matematika, magyar, 

fizika, idegen nyelv) 
szaktanárok 



23. Fogadó délután minden pedagógus 

 Futsal Diákolimpia 7-8. évf. Tiszavasvári Bagoly Ferenc 

27. 1. adventi gyertyagyújtás hitoktatók 

D
ec

em
b

er
 

01-04.  Szent Miklós ünnepén- Mikulás az alsó tagozaton alsós osztályfőnökök 

02. 2. adventi gyertyagyújtás hitoktatók 

02-től Adventi adománygyűjtés minden pedagógus 

03. AMV versenyre jelentkezés (12.01-01.31-ig) Szabóné Lukács Éva 

04-ig 
DIFER-mérés lebonyolítása Bagolyné Takács Enikő és 

az ofők 

04. Mikulás a felső tagozaton DÖK, osztályfőnökök 

 Szent család-járás (minden héten) hitoktatók + alsós ofők. 

06. Jelentkezés a központi felvételire 8.o. osztályfőnökök 

11.  3. adventi gyertyagyújtás hitoktatók 

18. Karácsonyi műsor  
hitoktatók, 3. és 5.o 

osztályfőnökök 

 Lelki nap (diákoknak) lelki vezető 

 Lelki nap (pedagógusoknak) lelki vezető 

TÉLI SZÜNET (12.21 – 12.31.) 

Ja
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04. -

márc.31.  

Az OH szakmai ellenőrzés vizsgálni fogja 

a  nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-

továbbképzési kötelezettség teljesítését és 

dokumentálását 

intézményvezető 

helyettesek, 

intézményvezető 

06. Vízkereszt – tantermek áldása lelki vezető 

06-tól Szakmai ellenőrzés (lemorzsolódás)  

11-

ápr.23. 
5.-8. évfolyamon NETFIT mérés elvégzése szaktanárok 

10-11. Dürer matematikaverseny-döntő (Miskolc) szaktanárok 

 Tankönyvrendeléssel kapcsolatos megbeszélés szaktanárok 

21. Gárdonyi versenyek (matematika-informatika) szaktanárok 

18-22. 
Kultúra hete (évfolyam legszebb olvasója, könyvtári 

foglalkozás) 
alsós mk. 

18-22. 
Kultúra hete (szövegértési, helyesírási, német, angol, 

rajz) 
felsős munkaközösség 

22-ig Osztályozó értekezlet minden pedagógus 

22-ig  Félévi osztályozó vizsgák szaktanárok 

22.  I. félév vége  

23. Központi írásbeli felvételi vizsgák 8.o ofők 

28. Központi pótírásbeli felvételi vizsgák 8.o ofők 

29. Dugonics András matematikaverseny 2. forduló szaktanárok 

29. Félévi értesítő kiosztása ofők 
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01. Félévi értekezlet  intézményvezető 

03. Balázs áldás  lelki vezető 



03. Gyertyaszentelés lelki vezető 

09-ig 

Nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott 

intézményre vonatkozó, az országos 

kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal 

kapcsolatos támogató rendszer, valamint a NETFIT® 

mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak 

elemzését, értékelését.  

 

intézményvezető 

helyettesek 

mérés-értékelés mk.vez. 

10-ig 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról 

adatszolgáltatás 

intézményvezető 

helyettesek 

mérés-értékelés mk.vez 

12. 2. iskolába hívogató 
Dankó Mihályné, Mértenné 

Orosz Andrea 

12-ig Szülői értekezlet  ofők 

 Szép magyar beszéd megyei verseny szaktanárok 

19-ig Farsang DÖK és ofők 

19. Középiskolai jelentkezési lapok továbbítása 8.o ofők 

21. Zrínyi mat.verseny (1400) Nyíregyháza szaktanárok 

25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja szaktanárok 

24. Hamvazkodás  lelki vezető 

28-ig Apáczai megyei versenyre jelentkezés szaktanárok 

28-ig Óvodai szülőértekezlet a leendő elsős szülőknek intézményvezető 

M
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hetente Keresztút lelki délutánok  
lelki vezető és Lakatos 

Marianna 

01-05. 
„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét  

(PÍ vetélkedő, pénzügyis társasjátékok) 

Szilvássy Klára, Szabóné 

Lukács Éva 

13. Megemlékezés március 15-ről osztályfőnökök 

 Bem versenyek  szaktanárok 

19. Kenguru mat. verseny 
Szabóné Lukács Éva, 

Mértenné Orosz Andrea. 

19. Víz világnapi rajzverseny – alsó tagozat  Hengsperger Mónika 

20-ig Apáczai matematikaverseny (alsó tagozat) szaktanárok 

22-24. Középiskolai jelentkezési lapok módosítása 8.o ofők 

22-26. 

Digitális témahét  

(PPT készítés a Víz világnapjára, internetes 

vetélkedő) 

Nagy Gábor, szaktanárok 

 SUDOKU – alsó tagozat Czékmann Andrea 

egész 

hónap 

Diákolimpiai versenyek: kosár, foci, atlétika 

Tiszavasvári, Tiszadob, Nyíregyháza 
szaktanárok 

TAVASZI SZÜNET (04.01-04.06) 

Á
p
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s 01. AMV megyei forduló Szabóné Lukács Éva 

egész 

hónap 

Diákolimpiai versenyek: kosár, foci, atlétika 

Tiszavasvári, Tiszadob, Nyíregyháza 
szaktanárok 

 Városi költészetnapi szavalóverseny szaktanárok 



08. 3. iskolába hívogató 
Dankó Mihályné, Mértenné 

Orosz Andrea 

 Nagyböjti lelki nap  lelki vezető 

16. A holokauszt áldozatainak emléknapja szaktanárok 

 Leendő első osztályosok beiratkozása intézményvezető 

16. Megyei szövegértési verseny 
Tereminé Horváth Ildikó, 

minden osztályfőnök 

 Tankönyvrendelés 
tankönyvfelelős, 

szaktanárok 

19-23. 
Fenntarthatóság, környezettud. hete  

Környezetvédelmi vetélkedő - Föld napja 

 Szilágyiné Beregszászi 

Erzsébet, szaktanárok 

 
Aranyfonál prózamondó egyházmegyei verseny 

(Geszteréd) 
szaktanárok 

 Egyházmegyei szavalóverseny (Nyíregyháza) szaktanárok 

 Bodzavirág kortárs versenyek (Szent Imre) szaktanárok 

30. 
Értesítés megküldése középfokú felvételiről, 

elutasításról 
 

 Tanulmányi kirándulások szervezése osztályfőnökök 

M
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04. Anyák napja osztályfőnökök 

05. Fogadó óra  szaktanárok 

19. Országos idegen nyelvi mérés 
Szilvássy Klára, 

szaktanárok 

21. Pünkösdi királynéjárás Lakatos Marianna 

26. Országos kompetenciamérés  
Szilvássy Klára, 

szaktanárok 

27. Tanulmányi kirándulások osztályfőnökök 

28. Gyermeknap  DÖK 

 Tanévzáró, ballagás előkészítése 7. évfolyam  

28-ig NETFIT-mérés eredményeinek feltöltése testnevelő tanárok 

30-ig 
Év végi felmérések (matematika, magyar, angol, 

német) 
szaktanárok 
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04. A nemzeti összetartozás napja szaktanárok 

11-ig 

Idegen nyelvi mérés eredményeinek megküldése az 

OH-nak, valamint közzététele az iskola honlapján 

idegen nyelv szakos 

pedagógusok, mérés-

értékelés mk.vez. 

12-ig 
Év végi szummatív mérések megíratása, kiértékelése 

magyar, idegen nyelv és matematika tantárgyakból 

szaktanárok, mk.vez. 

15-ig Osztályozó értekezlet mindenki 

20-ig Év végi beszámolók leadása  szaktanárok 

15. Te Deum - Ballagás 7.o  osztályfőnökei 

18. Évzáró, bizonyítványosztás osztályfőnökök 

19-ig Évzáró munkaközösségi megbeszélés  mk. vezető 

23-ig 

Nevelőtestületi értekezleten elemezni, értékelni kell 

az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, 

valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett 

 



tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer utolsó 

rendelkezésre álló adatait. 

30-ig Tanévzáró értekezlet intézményvezető 

 
 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról 

adatszolgáltatás 

intézményvezető helyettes, 

mk.vez. 
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24. Szent Anna ünnepe(templombúcsú) minden pedagógus 
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 Augusztus 20. városi megemlékezés alsó tagozat Kiss Erika  

 


