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A tanév mottója: „Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az emberek, tegyétek 

meg ti is nekik." (Mt 7,12) 

 

I. HELYZETELEMZÉS, SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

A 2022/2023-as tanévben 129 alsó tagozatos tanuló kezdte meg tanulmányait iskolánkban, közülük 

36 első osztályos. Az alsós oktatató-nevelő munkát 12 fő tanító végzi, a tanulók nyelvi képzését 

Dancs Julianna, Kozma Csabáné és Tereminé Horváth Ildikó nyelvtanárok valósítják meg. Az ének 

zene tanításában Járó Csaba Istvánné nyugdíjas óraadó tanító segíti munkánkat. A fejlesztő foglalko-

zásokat Bagolyné Takács Enikő végzi, valamint segíti a második évfolyamosok munkáját, felkészü-

lését heti több alkalommal a napközis munka során.  

Az osztályétszámok alakulását, s osztályfőnökeiket az alábbi táblázat ismerteti: 

Osztály Gyermeklétszám Osztályfőnökök 

 

1.a 18 fő Thury László 

1.b 18 fő Szollár Csilla 

2.a  17 fő Mértenné Orosz Andrea 

2.b 18 fő  Dankó Mihály Jánosné 

3.a 18 fő Hengsperger Mónika 

3.b 20 fő (1 fő egyéni 

tanrendes) 

Szántó Alfréd 

4.a 20 fő Kiss Erika 

Összesen 129 fő  

 

Gál Fanni gyakornok tanító a 3.a és a 2.a osztályokban és Szakolczainé Kandala Gabriella tanító az 1. 

évfolyamon, Nagyné Sipos Valéria a 3. évfolyamon tanítanak, valamint immár nyugdíjas pedagógu-

sunk, Czékmann Andrea több évfolyamon látja el a napközis foglalkozást, folyamatosan segítve, tá-

mogatva az osztályfőnökök munkáját. 
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 Az alsó tagozaton az oktató- és nevelő munka napközis rendszerben történik. Az 1.a és a 2.a és a 3.b  

osztályokban emelt óraszámú, általános tantervű idegennyelvi oktatás folyik, melynek keretében heti 

1 órában tanulják játékos formában az angol nyelvet.  

Az alsó tagozaton így 7 napközis csoport működik. Több évfolyamon tehetséggondozást, felzárkózta-

tást végeznek a tanítók. 

Minden tanuló a felekezetének megfelelő hitoktatásban részesül, melyet 4 fő hitoktató valósít meg. A 

diákok minden héten évfolyamonként (minden héten más-más évfolyam) évfolyam misén vesznek 

részt. 

A 4. évfolyam a mindennapos testnevelés keretében néptánc oktatásban részesül heti 1 órában. 

Iskolai könyvtárosunk Kántorné Kerülő Andrea. 

Pedagógiai munkánkat segíti Mészárosné Korom Judit pedagógiai asszisztens. 

Foglalkozik SNI- s gyerekeinkkel az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat utazó gyógypedagógusa is 

Bőgős Katalin személyében. 

A gyermekek és kollégák lelki fejlődésében, hitbéli gyarapodásában nagy segítséget nyújt Kiss Tibor 

iskolai lelkész.  

 

II. MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK ALAPVETŐ CÉLJAI:  

Munkaközösségünk eddig is színvonalas szakmai munkát végzett, ebben a tanévben is törekszünk, 

hogy napi tevékenységünk közben jelen legyen a következetesség, az együttműködő készség, a 

tolerancia. 

➢ az oktató és nevelő pedagógiai munka összehangolása, minőségi fejlesztése 

➢ a diákokat segítse abban a folyamatban, hogy a „keresztény értékekre építve művelt emberré, 

szépre, jóra fogékony személyiséggé, Istent és embertársait szerető, tisztességes és embersé-

ges, boldogságra képes emberré váljanak” 

➢ építő jellegű emberi kapcsolatok kialakítása (tanulóközösség, tanári közösség, szülők) 

➢ sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze a tanulók önálló probléma-

megoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást 

➢ hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, rendezvények, programok megszer-

vezése, lebonyolítása 



3 

 

➢ hátrányoknak a csökkentése, amelyek a gyermekek szociokulturális környezetéből vagy eltérő 

ütemű éréséből fakadnak 

➢ alsó tagozat első két évében fokozatosan átvezetni a gyermekeket az óvoda játékközpontú 

cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe 

➢ mintákat adni az ismeretszerzéshez 

➢ megalapozni az egyéni tanulási módszereket és szokásokat 

➢ megalapozni az iskolai fegyelem és figyelem, a kötelességérzet kialakulását 

➢ a digitális oktatás beépítése, jelentőségének és hatékonyságának növelése az oktató-nevelő 

munkánkban 

➢ a tanulók folyamatos felkészítése a digitális oktatásra 

➢ a Komplex Instrukciós Program (KIP) folyamatos bevezetése és alkalmazása a tanítási órá-

kon, mely a csoportmunkán alapul, s olyan tanulási-tanítási módszer, mely növeli a tanulók 

esélyegyenlőségét 

 

A célokhoz kapcsolódó feladatok: 

➢ változatos oktatásszervezési – és munkaforma alkalmazása a tanulók aktivitásának bizto-

sítása érdekében 

➢ tapasztalásra építő ismeretszerzés, készségfejlesztés – tevékenységközpontú pedagógia 

gyakorlati alkalmazása 

➢ az ön - és csoportértékelés gyakorlati alkalmazása, szerepének növelése a tanulók értéke-

lésében 

➢ az életkori sajátosságoknak megfelelő tevékenységszervezés, módszerválasztás 

➢ eredményes és hatékony tanulási módszerek és technikák elsajátíttatása 

➢ az iskolai oktatás menetébe folyamatosan alkalmazni a digitális oktatást 
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III.  MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK ALAPELVEI  

 

1. Az oktató-nevelő munkánk területén: 

➢  alapkészségek kialakítása, alapképességek megszilárdítása 

➢ személyes tapasztalatszerzés, tevékenykedtetés, mint a tanulás alapja 

➢ önálló ismeretszerzés igényére törekvés, helyes tanulási szokások kialakítása, különböző ta-

nulási technikák elsajátíttatása 

➢ kompetencia alapú, használható tudás átadása 

➢ szűkebb és tágabb környezetünk megismertetése 

➢ tehetséggondozás 

➢ felzárkóztatás 

➢ képességek szerinti differenciálás, fejlesztés, a tanulási nehézségek leküzdése  

➢ olyan lehetőségek megteremtése, módszerek alkalmazása, mely alkalmat ad a tanulók számá-

ra saját képességeik kibontakoztatására    

➢ olvasóvá nevelés (rendszeres és tudatos könyvtárhasználat)  

 

2. A személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés területén:  

➢  Tanulóink személyiségének tiszteletben tartása, formálása. 

➢ A közösségekben (iskola, osztály, felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokon) egymás elfogadá-

sára nevelés, egymást segítő magatartásformák kialakítása. 

➢ A szabadidő tevékenykedtetésen alapuló hasznos eltöltése. 

➢  Az emberi kommunikáció elfogadott normáinak kialakítása, megkövetelése. 

 

3. Hit és erkölcsi nevelés területén: 

➢ A gyerekek olyan erkölcsi normákra, értékekre tegyenek szert, mely biztonságot nyújt a vi-

lágban való eligazodásban.    

➢ Gyarapodás a hitbéli ismeretekben. 

➢  Felelős, erkölcsileg helyes döntések meghozatalára képes személyiségek nevelése. 

➢ Hiteles példaadással nevelés. 

➢ Keresztény világnézet és emberi magatartás átadása. Tanulóink személyiségének keresztény 

formálása: jóra, szépre, szeretetre, igazságosságra fogékony, tisztességes emberré válás.  
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4. Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése: 

➢ elsőseink az iskola megkezdése előtti két napban újra ismerkedhetnek új környezetükkel, ta-

lálkozhatnak tanítóikkal, s leendő osztálytársaikkal is   

➢ év közben iskolába hívogató foglalkozásokat tartunk a leendő elsősök számára 

➢ szülői értekezletet tartunk a leendő elsősök szüleinek 

➢ az óvodások meghívása egy-egy iskolai rendezvényünkre  

 

 

 IV.  KIEMELT FELADATAINK OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁNKBAN 

 

➢ Elsődleges célunk a törzsanyag elsajátíttatása. 

➢ A tantermen kívüli oktatás pozitív tapasztalatainak beépítése a mindennapi oktatásba, a digitá-

lis oktatás egyre szélesebb körű használata. 

➢ Fontos feladat az alapfogalmak rögzítése, szakmai nyelvezet használata. 

➢  A tantervi követelmények teljesítése minden diákunk számára. 

➢  Az órákon törekszünk többféle módszerrel és formában tanítani, előnyben részesíteni a ko-

operatív tanulási módszereket, differenciálást, a KIP módszert.  

➢ Teret biztosítunk a gyermekközpontú, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a 

munkának. 

➢ Önálló tanulás módszerének, szokásrendszerének és igényének kialakítása, a tanulás tanítá-

sa. 

➢ Előtérbe helyezzük a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását. 

➢ A tehetséges tanulóinkat igyekszünk azon szintre emelni, amelyen magasabb teljesítmény el-

érésére lesznek képesek - versenyre előkészítő és tehetséggondozó foglalkozásokkal. 

➢ A tanulási kudarcnak kitett és a tanulásban akadályozott diákjaink (BTM, SNI) hiányosságait 

felzárkóztató foglalkozásokkal, fejlesztésekkel, tanórai differenciálással, egyéni foglalkozá-

sokkal igyekszünk kompenzálni, időt hagyva a gyakorlásra, érésre.  

➢ Törekednünk kell azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, melyek a gyermekek szociális 

környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakad. 

➢  Ebben az évben is feladatunk, hogy munkaközösségünk tagjai közötti hatékony kommuniká-

ció megvalósítása, kölcsönös segítségnyújtás egymás munkájában. 
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V.  MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 

 

DIFER mérést Bagolyné Takács Enikő fejlesztőpedagógus elvégzi minden olyan elsős diákunkkal, 

akinél a tanítók korosztályukhoz viszonyított elmaradást tapasztalnak. 

 

Új elemként jelenik meg ebben a tanévben a 4. évfolyam „bemeneti”, valamint „kimeneti” mérése év 

elején és év végén magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból. 

 

Tanév eleji és végi felmérést végzünk matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból 2.-

4. évfolyamokon. A mérések eredményeit kiértékelve, összehasonlítva az előző tanévekkel a prob-

lémákat feltérképezik a tanítók és ennek megfelelően végzik a csoportalakítást, tanórai differenciá-

lást, korrepetálást. 

Az idei tanévben az előző tanév eredményei alapján  kiemelt feladatként kezeljük magyar nyelv és 

irodalom, matematika tantárgyak fejlesztését, eredményességének növelését: 

Magyar nyelv és irodalom 

• Lassú ütemű olvasás- és írástanítással megalapozzuk, majd fejlesztjük a tanulók olvasástech-

nikáját, szövegértő, elemző és lényegkiemelő képességeit.  

• Fontos a beszédtechnika és kommunikációs képesség fejlesztése, javítása.   

• Kiemelt feladat a vázlatírás megtanítása, fejlesztése.  

• Igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat kialakítása. 

• Az olvasás iránti kedv felkeltése, a könyvek megszerettetése, könyvtárhasználati alapismere-

tek elsajátíttatása. 

• A helyes kiejtés és a spontán beszéd fejlesztése. 

• A szövegértési, szövegalkotási képesség fejlesztése. 

• Az írástempó fokozása az íráskép megtartásával, fejlesztésével. 

• Helyesírás gyakorlásának rendszeressége, ezáltal annak fejlesztése. 

• Helyes füzetvezetés elsajátíttatása. 

Matematika:  

• Biztos számfogalom kialakítása, alapműveletek begyakorlása, készségszintű elsajátítása.  

• Matematikai jellegű szövegértés fejlesztése. 

• Szakmai nyelvezet használata, megértése. 

• Logikus gondolkodás fejlesztése. 



7 

 

• A tanulók bevezetése az elvont gondolkodás világába. 

 

 

VI.  A TEHETSÉGES TANULÓK SEGÍTÉSE 

 

Tehetséggondozás célja, hogy a tanítók felismerjék azokat a területeket egy-egy diákjukban, mely-

ben a tehetségüket ki tudják bontakoztatni. 

 

A tehetséggondozás keretében lehetőség van minden diák számára, hogy érdeklődési területének 

megfelelően válasszon magának délutáni elfoglaltságot, s ezen foglalkozásokon keresztül fejlődik 

kreativitásuk, nő az önbizalmuk, érdeklődésük egy-egy új dolog irányába fordul, vagy esetleg a már 

megszerzett tantárgyi tudásukat mélyítik el, új köntösbe „burkolják”.   

A versenyeztetés a tehetséggondozás egyik lényeges mutatója.  

 

VI. FELZÁRKÓZTATÁS 

 

Az alsó tagozaton sajnos sok olyan diákunk van, akinek a tanulás nehézkesen, akadozva megy. Fon-

tos feladata minden tanítónak, hogy odafigyeljen a lemaradókra. 

 

Tanórai differenciálások, korrepetálások, egyéni és fejlesztő foglalkozások segítik ezeket a diáko-

kat a jobb eredmény elérése érdekében.  

 

A diáktársak stimuláló hatása a páros és csoportmunkáknál vitathatatlan, hiszen az ilyen munka-

forma közben óhatatlanul tanulnak egymástól a gyerekek. 

 

VII. KAPCSOLATAINK 

 

➢ Együttműködünk a Kastélykert Óvodával (iskolába hívogató foglalkozások, egymás program-

jainak látogatása, közös szülői értekezletek). 

➢ Partneri kapcsolatot ápolunk a Szociális Szolgáltató Központtal, ugyanígy a Civil Centrum-

mal. 

➢ Szoros a kapcsolat a Gyermekjóléti és a Védőnői Szolgálattal. 

➢ Szociális segítő munkatárs segíti munkánkat Vinczéné Kanyári Zsuzsanna személyében. 
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➢ Heti rendszerességgel az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat utazó gyógypedagógusa foglal-

kozik az arra rászoruló gyerekekkel (Bőgős Katalin). 

➢ Intézményünkben hatékonyan működik a szülői munkaközösség, segítve, támogatva munkán-

kat. 

➢ Igyekszünk erősíteni együttműködésünket a Kedves Ház Kollégiummal. A bokortanyákról 

bejáró tanulók közül 20-25 tanulónak biztosít az otthoninál komfortosabb körülményeket, a 

tanuláshoz kedvezőbb feltételeket az intézmény. 

➢ Eleget teszünk a Nyírtelek Város Önkormányzata által felkért rendezvények megszervezésé-

be, lebonyolításába is. 

 

Tervezett programjainkhoz az iskolai könyvtár rendezvényei szorosan kapcsolódnak. Különböző 

kiállításokkal, kézműves foglalkozásokkal, filmvetítéssel, előadásokkal gazdagítják a jeles napokhoz, 

világnapokhoz fűződő programjainkat. Lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos, változatos eltöltésé-

re, a tanulók ismeretanyagának bővítésére, az olvasóvá válásra. 

Az iskola és a tantermek dekorációi mindig az évszakok, az éppen aktuális nemzeti és keresztény 

ünnepek, hagyományok hangulatát tükrözik. Igyekszünk minél több gyermekmunkát felhasználni a 

díszítéshez. 

Programjainkról, rendezvényeinkről, ünnepeinkről rövid cikk, ismertető, fotók formájában hírt is 

adunk iskolánk honlapján, facebook oldalán, valamint a Nyírteleki Újságban. 

 

 

Nyírtelek, 2022. szeptember 06.                                 Kiss Erika 
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ÜTEMTERV - 2022/2023 
 

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

DÁTUM FELADAT, PROGRAM FELELŐS, SZERVEZŐ, 

LEBONYOLÍTÓ 

MEGJEGYZÉS 

AUGUSZTUS 16. 

 

Tankönyvek érkezése, szétosztása osztályfőnökök, iskolai 

könyvtáros 

Kántorné Kerülő Andrea 

17-től  Tanévnyitó ünnepély szervezése 2. és 6. évfolyam Dankó Mihályné, Mértenné Orosz 

Andrea, Bagoly Ferenc 

22. Alakuló értekezlet vezetőség  

23.  Pedagógus lelki nap: Cégénydányád, Jánkmajtis lelki vezető Kiss Tibor 

25.  Munkaközösségi megbeszélés, munkaterv összeállítása munkaközösség vezető, 

tanítók 

 

    26. Egyházmegyei tanévnyitó ünnepség: Veni Sancte (Deb-

recen) 
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   29. Javítóvizsga éritett pedagógusok Kiss Erika, Szilvássy Klára 

29-30. Iskolába hívogató foglalkozások az elsősöknek 1.a és 1. b osztályfőnökei Thury László, Szollár Csilla 

31. Tanévnyitó ünnepség, Veni Sancte (Szent József temp-

lom) 

2. és 6. évfolyam Dankó Mihályné, Mértenné Orosz 

Andrea, Bagoly Ferenc 

SZEPTEMBER 01. Első évfolyam szülői értekezlete osztályfőnökök 
 

Szollár Csilla, Thury László 

08. Iskolatáskák megáldása lelki vezető 
 

Kiss Tibor 

09. Munkaterv, tanmenetek leadása munkaközösség vezető 
 

Kiss Erika 

16. Tanévnyitó értekezlet vezetőség 
 

12-23. Szülői értekezletek, SZMK-s szülők újraválasztása 2.-4. évfolyam 
 

osztályfőnökök 

20-24. 

között 

„Ismerd meg a Szentírást!”  Szentírás vasárnapja alkal-

mából rendezett Szentírás felolvasó verseny 2-8. évfo-

lyamig – helyi, selejtező verseny 

hitoktató, iskolai könyvtá-

ros 

Lakatos Marianna, Kántorné Kerülő 

Andrea 
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30. Magyar diáksport napja tanítók  

30-ig Bendegúz levelezős versenyek beindítása tanítók Szántó Alfréd, Nagyné Sipos Valé-

ria 

30. Magyar népmese napja (meseolvasás, kvíz) könyvtár Kántorné Kerülő Andrea 

OKTÓBER  Évfolyam misék októbertől folyamatosan hetente Kiss Tibor lelki vezető  

03-ig Az év eleji felmérők eredményeinek leadása   

03. Idősek világnapjáról való megemlékezés - osztálykeret-

ben 

osztályfőnökök 3. évfolyam 

04. Állatok világnapja környezetismeretet tanítók, 

napközis nevelők 

 

06. Megemlékezés az aradi vértanukról osztálykeretben osztályfőnökök, munkakö-

zösség vezető, könyvtár 

Kiss Erika, Kántorné Kerülő And-

rea, Gál Fanni 

09.  Zarándoklat Máriapócsra lelki vezető, osztályfőnö-

kök 

Kiss Tibor 
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15-ig DIFER felmérésben résztvevő tanulók névsorának le-

adása 

elsős osztályfőnök Szollár Csilla, Thury László 

 18. Egymillió gyermek imája a békéért osztályfőnökök, hitoktatók  

 26. Koszorúzás a II. világháborús hősök emlékére (Király-

telki-csata) 

4. évfolyam Kiss Erika, Gál Fanni 

 28. Gyertyagyújtás elhunyt szeretteinkért osztályfőnökök  

 31-ig Pályaorientációs nap osztályfőnökök  

ŐSZI SZÜNET 10.29. – 11.07. 

NOVEMBER 11. Első iskolába hívogató foglalkozás Szent Márton jegyé-

ben 

4. o. tanítók, hitoktató Kiss Erika, Gál Fanni, Lakatos Ma-

riann 

14-30. Bemeneti mérés a 4. évfolyamon 4. évfolyamos tanítók, 

mérés-értékelés munkakö-

zösség vezető 

Kiss Erika, Gál Fanni, Szilvássy 

Klára 

24-ig „Ismerd meg a Szentírást!” –Egyházmegyei verseny hitoktatók Lakatos Marianna 
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25-ig Fogadó délután osztályfőnökök, tanítók  

25. Első közös adventi gyertyagyújtás hitoktatók  

DECEMBER hetente Szent Család járás tanítók, hitoktató Lakatos Marianna 

02. Második közös adventi gyertyagyújtás hitoktatók  

09-ig Kiszűrt tanulók DIFER mérése fejlesztő pedagógus Bagolyné Takács Enikő 

05-09. 

 

Szent Miklós püspök ünnepe 

Mikulás délután osztálykeretben 

osztályfőnökök  

09. Harmadik közös adventi gyertyagyújtás hitoktatók  

11-ig Egyházmegyei szavalóverseny Nyíregyházi kerület-

elődöntő 

magyart tanítók, hitoktató Lakatos Marianna 

21-ig Adventi ráhangolódás munkaközösség vezetők Kiss Erika 

20-21? Karácsonyi műsor az iskolában, negyedik közös adventi 3. és 5. évfolyam Szántó Alfréd, Hengsperger Móni-

ka, Nagyné Sipos Valéria, Szilvássy 
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gyertyagyújtás Klára, Kozma Csabáné 

 Lelki nap diákoknak, pedagógusoknak Kiss Tibor lelki vezető  

TÉLI SZÜNET 2022.12.21. – 2023.01.03. 

2021. 

JANUÁR 

06. Vízkereszt, házszentelés: osztálytermek megáldása Kiss Tibor plébános  

16-20. Kultúra hete. 17 -én megnyitó Kiss Erika közösen a felső tagozattal 

18. Népdaléneklő verseny 1-4. évfolyamok Járó Csabáné, Szollár Csil-

la, Hengsperger Mónika 

 

19. „Az évfolyam legszebben olvasója” hangosolvasási ver-

seny 2-4. évfolyamok 

Nagyné Sipos Valéria  

20. Könyvtári foglalkozás Kántorné Kerülő Andrea  

21. A hét zárása, eredményhirdetés szervező, lebonyolító taní-

tók 

Szollár Csilla, Nagyné Sipos Valé-

ria, Kántorné Kerülő Andrea, Heng-

sperger Mónika, Járó Csabáné 
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20-ig félévi osztályozó értekezlet osztályfőnökök, vezetőség  

27. Holokauszt emléknap osztályfőnökök  

27-ig félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök  

FEBRUÁR 02.  Gyertyaszentelés, Balázs-áldás osztályonként lelki vezető  Kiss Tibor 

03. Balázs-áldás  lelki vezető Kiss Tibor 

10-ig Félévi értekezlet munkaközösség vezetők, 

vezetőség 

Kiss Erika 

10-ig Félévi szülői értekezlet osztályfőnökök  

10. Második iskolába hívogató foglalkozás farsang jegyé-

ben 

4.évfolyamos tanítók, hit-

oktató 

Kiss Erika, Gál Fanni, Lakatos Ma-

riann 

17-ig  Farsang osztályfőnökök, DÖK  

25.  A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja osztályfőnökök  
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28-ig Óvodai szülői értekezlet a leendő elsősök szüleinek 4. évfolyamon tanítók, 

vezetőség 

Kiss Erika, Gál Fanni 

MÁRCIUS 02. Hamvazkodás lelki vezető Kiss Tibor 

márc.01-

ápr.24-ig 

Keresztút, lelki délutánok évfolyamonként hitoktatók Lakatos Marianna 

06-10. „Pénz7” – pénzügyi és vállalkozási témahét tanítók  

06-

jún.09-ig. 

4. évfolyam kimeneti mérése tanítók, mérés-értékelés 

munkaközösség vezető  

Kiss Erika, Gál Fanni, Szilvássy 

Klára 

02-13. 

hetente 

Keresztút – lelki délutánok (évfolyamonként) Lakatos Marianna, tanítók  

14. Március 15-ei megemlékezés 4. évfolyam Kiss Erika, Gál Fanni 

22. Víz világnapja osztályfőnökök, DÖK  

24-ig. Bibliai rajzverseny rajzot tanítók Hengsperger Mónika, Bagolyné 

Takács Enikő, Lakatos Marianna 
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 27-31. Digitális témahét tanítók  

TAVASZI SZÜNET 04.05. - 04.12. 

ÁPRILIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-04. Harmadik iskolába hívogató foglalkozás 4.évfolyam tanítói, hitok-

tató 

Kiss Erika, Gál Fanni, Lakatos Ma-

rianna 

kiírás 

szerint 

Egyházmegyei prózamondó verseny - Aranyfonál 

(Geszteréd) 

magyart tanítók  

kiírás 

szerint 

Bodzavirág szavalóverseny (kortárs gyerekversek)- 

Szent Imre  

magyart tanítók  

kiírás 

szerint 

Egyházmegyei szavalóverseny Nyíregyháza-döntő magyart tanítók, hitoktató Lakatos Marianna 

11.  Költészet napja magyart tanítók  

24-28. Fenntarthatóság, környezettudatosság hete (Föld napja-

téma feldolgozása, papírgyűjtés) 

tanítók, napközis foglalko-

zás 
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29. Megyei szövegértési verseny szervezése iskolánkban alsós tanítók, felsős szak-

tanárok, munkaközösség 

vezetők 

Szollár Csilla, Gál Fanni, Nagyné 

Sipos Valéria, Dankó Mihályné, 

Kiss Erika 

28-ig Anyák napi ünnepély – meglepetés videó készítése osztályfőnökök  

MÁJUS 04. Fogadó délután osztályfőnökök, tanítók  

 Tanulmányi kirándulások (június is) osztályfőnökök  

13. Egyházmegyei gyereknap hitoktató, osztályfőnökök  

26. Gyermeknap DÖK Kántorné Kerülő Andrea 

  10-ig Tanév végi felmérők megíratása tanítók  

 Tanévzáró ünnepség előkészülete 2. évfolyam Dankó Mihályné, Mértenné Orosz 

Andrea 

JÚNIUS 05-ig A nemzeti összetartozás napja- megemlékezés osztályfőnökök  
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10. Pünkösdi királynéjárás hitoktató, munkaközösség 

vezető 

Lakatos Marianna, Kiss Erika 

12-ig Tanév végi felmérők táblázatba rendezése, küldése a 

mérés-értékelés munkaközösség vezetőnek 

tanítók, mérés-értékelés 

munkaközösség vezető 

 

15-ig Osztályozó értekezlet osztályfőnökök, vezetőség  

18??? Évzáró, bizonyítványosztás 2. és 7. évfolyam, 

osztályfőnökök 

Dankó Mihályné, Mértenné Orosz 

Andrea 

20-ig Év végi beszámolók osztályfőnökök, szaktaná-

rok 

 

15-ig Záró munkaközösségi megbeszélés munkaközösség vezető  

30-ig Tanévzáró értekezlet vezetőség  

JÚLIUS 24. Szent Anna ünnepe: iskolánk névadójának ünnepe 

(szentmise, körmenet) 

Kiss Tibor plébános  

AUGUSZTUS 20. Augustus 20. – városi ünnepély 4.évfolyam Gál Fanni 
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Minden rendezvényünk megszervezése, lebonyolítása, egyéb rendezvényeken való részvétel az aktuális járványügyi helyzettől, központi ajánlá-

soktól, rendelkezésektől válik függővé. 

 

Nyírtelek, 2021-09-06                                                                              Kiss Erika  

                                             

                                                                                                         munkaközösség-vezető 


