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Iskolánk immáron harmadik éve részt vesz a Határtalanul programban. A hetedik évfolyamon 

tanuló diákjaink Erdélybe mennek. 

Az egyik csoport a 7. bc 2017. május 14-18. között. 

A másik csoport a 7.a a kocséri hetedikesekkel fog menni 2017. május 21-25. között. 

 

A tanév főbb iskolai programjai 

Veni Sancte: augusztus 31.  15.00 Kocsér 

 17.00 alsó tagozat 

 18:45 felső tagozat 

Október 6. (csütörtök) az Aradi vértanúk emléknapja 

Október 21. (péntek) Az 56-os forradalom és szabadságharc emléknapja 

November 7. (hétfő) fogadó óra 16 órától 

Január 14. (szombat) iskolabál  

Január 19. (csütörtök) osztályozó értekezlet az alsó tagozaton 

Január 20. (péntek) Az I. félév vége 

Január 23. (hétfő) osztályozó értekezlet a felső tagozaton 

Január 27. (péntek) félévi bizonyítvány kiosztása 

Január 30. (hétfő) félévzáró értekezlet 



Február 28. Húshagyókedd a farsangi időszak vége 

Március 1. Hamvazószerda a nagyböjt kezdete 

Március 14. A 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe 

Március 16-17. Lelkigyakorlat pedagógusoknak 

Április 3. (hétfő) fogadó óra 16 órától 

Május 1. - június 15.-ig alsós és felsős osztálykirándulások 

Június 10. (szombat) TEDEUM Vác 

Június 12. (hétfő) osztályozó értekezlet  

Június 16. (péntek) 17:00 Ballagás 

Június 15. (csütörtök) utolsó tanítási nap 

Június 19. (hétfő) Tanévzáró ünnepség 

 

Igazgatói szünetek, tanítás nélküli munkanapok felhasználása 

 

Igazgatói/1-2.: 2017. március 16-17. (csü-pé), Lelkigyakorlat pedagógusoknak!! 

Igazgatói/3-5. 2017. április 10-12., Nagyhét teljesen szünet lesz, így a tavaszi szünet 2017. 

április 8 –április 19-ig tart. 
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4. A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai, eseményei  

4.1. Pedagógiai feladatok a tanévben 

a. kiegyensúlyozott, összehangolt, színvonalas oktató- és nevelőmunka; 

mutatószámok: osztályátlagok, középiskolai beiskolázási mutatók, az országos 

kompetenciamérés és az idegen nyelvi mérés eredményei, 

b. az egyházi iskola hagyományainak erősítése, a katolikus lelkiség elmélyítése; 

eszközei: a Kegyes verseny folytatása (osztálymisék rendje), osztályszentek választása, 

nevelőtestületi lelkigyakorlat, a Családi életre nevelés bevezetése, 

c. a köznevelési törvény módosításából adódó pedagógiai és szervezetfejlesztési feladatok 

teljesítése; a belső ellenőrzési munkacsoport működtetése, az önértékelés megszervezése, 

tavasszal a nevelők motiválása a minősítési jelentkezésre; az SZMSZ módosítása, 

aktualizálása, a Pedagógiai Program módosítása (a Helyi tanterv óraszámai, a Családi életre 

nevelés beillesztése, stb.), 

d. a tehetséggondozás megerősítése; 

- szakkörök működtetése: énekkar, irodalmi szakkör, kézműves szakkör, kertész 

szakkör, furulya szakkör (új lehetőség), néptánc, ECDL-vizsgára felkészítő 

foglalkozás, angolszakkör, informatika szakkör,  

- versenyeken való részvétel, versenyszervezés:  

- iskolai versenyek szervezése /szövegértés, matematika/,  

- a térségi és egyházmegyei versenyek, találkozók (kórustalálkozó Szolnok, 

anyanyelvi verseny – Cegléd, stb.) 

- levelezős versenyeken való részvétel (Suli-hód, Bendegúz) 

- sportversenyek (diákolimpia: kosárlabda, labdarúgás, mezei futás, Bozsik 

Program) 



e. az esélyegyenlőség érdekében végzett tevékenység erősítése; 

- szaktárgyi korrepetálások, fejlesztő foglalkozások (SNI, BTMN), iskolapszichológusi 

ellátás, reggeli ügyelet és iskolabusz biztosítása, 

f. a hagyományos rendezvényeink színvonalas megszervezése; 

- XVIII. Gábor Áron Napok, Adventi gyertyagyújtás, farsang, III. Kutyakaparó 

Futófesztivál, gyermeknap 

- Határtalanul program 7.o., erdei iskola 6.o., 

4.2. A 2016/2017. tanév legfontosabb időpontjai  

A tanév rendje – a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet alapján 

Szorgalmi időszak 

Az első tanítási nap: 2016. szeptember 1. (csütörtök)  

Az utolsó tanítási nap: 2017. június 15. (csütörtök). 

A tanítási napok száma: 182 nap. 

A szorgalmi idő első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, 

kiskorú tanulók esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

Tanítási szünetek  

- őszi szünet: 2016. nov. 2. – nov. 4. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 

7. (hétfő).  

- téli szünet: 2016. december 22. - 2017. jan. 2.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2017. január 3. (kedd).  

- tavaszi szünet: 2017. április 13. – április 18.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 19. 

(szerda).  

Nemzeti ünnepek  2016. október 23. vasárnap  

    2017. március 15. szerda 

    2017. augusztus 20. vasárnap 



- egyéb ünnepek, munkaszüneti napok 2016. november 1. kedd – mindenszentek 

      2016. november 27. - advent első vasárnapja 

2016. december 25-26. vasárnap - hétfő – karácsony 

(téli sz.) 

2017. március 1.  - hamvazószerda 

      2017. április 16-17. vasárnap-hétfő húsvét (tavaszi sz.) 

2017. május 1. hétfő – a munka ünnepe 

2017. június 5. hétfő – pünkösd 

- munkanap-áthelyezés: 2016. okt. 15. szombat - munkanap 2016. okt. 31. hétfő helyett 

A tanítás nélküli munkanapok ütemezése (részben a ceglédi iskolával összhangban): 

5/1.   2017. márc. 16. CS – tantestületi lelkigyakorlat 

5/2.   2017. márc. 17. P - tantestületi lelkigyakorlat 

5/3.    2017. ápr. 10. H - nagyhét 

5/4.   2017. ápr. 11. K - nagyhét 

5/5.   2017. ápr. 12. SZ– nagyhét 

 

Országos mérés, értékelés a 2016/2017. tanévben  

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásával történő mérés – a vizsgálatokat az 

iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2016. december 2-ig kell elvégezniük (adatszolgáltatás: okt. 28-ig). 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata - 2017. január 9. és 2017. ápr. 30. között 

(feltöltés: jún. 1.). 

Kompetenciamérés - az Oktatási Hivatal 2017. május 24-én (szerda) szervezi meg az anyanyelvi és a 

matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatát a hatodik, a nyolcadik évfolyamon valamennyi 

tanulóra kiterjedően (adatszolg.: nov. 25.). 

Angol nyelvi mérés az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamain - a vizsgálatot az iskola pedagógusai 

2017. május 17-én (szerda) végzik el az Oktatási Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök 

alkalmazásával (adatszolg.: nov. 25.). 

A további feladatok, események ütemezése táblázatos formában, az anyaiskola naptárába integrálva 

olvasható - csatolva. 
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Az intézmény közösségépítő tevékenysége, programok 
 

 

Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős 

2016.10.09. 

2016.10.10. 

2016.10.14. 

 

2016.10.21. 

 

2016.11.09. 

2016.11.30 

2016.12.3.hete 

 

 

2017.01.20 

2017.02.hó 

 

Máris köszöntő koncertünk, 

másnap :palacsinta parti. 

Teljes alkalmazotti közösséggel 

megyünk a SZNM skanzenbe. 

Szakmai napot tarunk 

 

Márton napi lámpás felvonulás, és 

liba-vacsora.  

Adventi lelkigyakorlat 

Karácsonyi kézm. délután 

Karácsonyi várakozás, 

adventi gyertyagyújtások 

Belső kohézió építő tréning 

Farsangolások, maskarázás. 

Dokumentumainkból nyomon követhető, 

hogy nagy hangsúlyt fektetünk az intézmény 

vallási ünnepeire, népi hagyományok 

ápolására. 

Néphagyomány éltető szakmai nap, közös 

együttlét. 

Közös élményszerző együttlét, belső kohézió 

erősítése. 

Adventi, karácsonyi lelki készülődés. 

Közös ünneplés  

 

Közös élményszerző együttlét, belső kohézió 

erősítése. 

 

Nagyböjti, húsvéti lelki készülődés. 

Óvodásaink 

Alkalmazotti 

kör 

Vendégek 

Partnerek  

 

Alkalmazotti 

kör 

Alkalmazotti 

kör 

 

 

Alkalmazotti 

kör 

 

Óvodavezető, 

Óvodapedagógusok 

 

Óvodavezető, 

 

 

Óvodavezető, 

Óvodavezető, 

 

 

 

Óvodavezető, 

 

 



2017.03.hó 

 

 

 

2017.04.19. 

 

2017-04-5 hó 

2017.05.25. 

 

2017.06… 

 

2017.06.16. 

 

Nagyböjti időszak, közös Keresztút 

járás. 

Húsvétváró kézműves délutánok. 

 

Húsvét utáni első óvodai nap: 

 

Kirándulások, természetjárások 

Áldozócsütörtök- Gyermeknap 

(Urunk mennybemenetelének 

ünnepe)  

Közös zarándoklat Mátraverebély 

szentkútra, 

Közös kirándulás 

 

Tojásírás /alföldi és gyimesi írott minták/ 

 

A föltámadás közös ünneplés (húsvét után) 

locsolkodás, nyuszi tojás keresés az udvaron. 

Közös együttlétek, örömös tevékenységek 

Gyermeknapi vigasságok: bábszínház, 

versenyjátékok, közös együttlétek, örömös 

tevékenységek. 

 

Közös lelki élmény, nemzeti kegyhelyünkön. 

 

Közös élményszerző együttlét, belső kohézió 

erősítése. 

Alkalmazotti 

kör 

 

Alkalmazotti 

kör, gyerekek, 

 

 

Alkalmazotti 

kör, gyerekek, 

Alkalmazotti 

kör, gyerekek, 

szülők. 

Alkalmazotti 

kör 

Óvodavezető, 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

Óvodapedagógusok 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

Óvodavezető 

Óvodavezető 

 

Óvodai ünnepek, jeles napok  

 

Ünnepek, jeles napok: Érintettek Felelős Időpont 

Mária ünnepek: Kisasszony napja 

Szűz Mária nevenapja 

Magyarok Nagyasszonya ünnep 

minden csoport Ócsai Józsefné 2016.09.08. 

2016.09.12. 

OKT.09. vas. 16. ó 

Zenei világnap minden csoport Lencsés Erzsébet 

Váradi Ida 2016.10.01. 

Szent Ferenc napja - Állatok világnapja minden csoport Lencsés Erzsébet 

Váradi Ida 2016.okt.04./02/ 



Ünnepek, jeles napok: Érintettek Felelős Időpont 

Szent Imre, 

Szent Márton napi lámpás felvonulás, 

Erzsébet a rózsák szentje 

minden csoport, tetszőleges 

részvétel este, szülővel 

Velkey-Guth Hilda 

Bíró Istvánné 

2016.11. 05. 

2016.11.09. 

2016.november 

Advent, gyertyagyújtás 

Mikulás 

minden csoport minden pedagógus 

2016.12.04. 

Lucázás csak középső csoport Kecskeméti Istvánné 

Imreginé H Tünde 2016.12.13. 

Játszó délután szülőkkel  

Barkács délelőtt-délután 

minden csoport Lencsés Erszébet 

Imreginé H Tünde  2016.12. közepéig 

Egészségnap középső- nagycsoportok Fekete Jánosné 

Kecskeméti Istvánné 2016.november eleje 

Karácsony minden csoport Czigány Károlyné 

Velkey-Guth Hilda 

2016.12.19. 9.Eötv. ovi 

dolg.karácsonya: 

12.20.9 óra Kőr. ovi 

Dolg.karácsonya: 21.17ó 

Vízkereszt - csop.szoba szentelés minden csoport Ócsai Józsefné 2017.január eleje 

Gyertyaszentelő-mackóhét 

Balázs áldás 

minden csoport Ócsai Józsefné 2017.február 02. 

Farsang minden csoport Kecskemétiné és 

Imreginé H T 2017.febr.28-ig !!! 

Március 15. Nemzeti ünnepünk 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 25 

minden csoport Váradi Ida 

Bíró Istvánné 2017.03.14.és 25. 

Víz világnapja minden csoport Váradi Ida 

Bíró Istvánné 2017.03.22. 

Húsvét minden csoport Czigány Károlyné 

Velkey-Guth Hilda 

2017.április 16-17 

Föld napja minden csoport Fekete Jánosné 

Imregi Tiborné 2017.04.22. 

Anyák napja minden csoport 

kiscsop.ez évzáró is egyben 

Czigány Károlyné 

Velkey-Guth Hilda 

2017.05. 



Ünnepek, jeles napok: Érintettek Felelős Időpont 

Madarak, fák napja minden csoport Fekete Jánosné 

Imregi Tiborné 2017.05.10. 

Gyermeknap minden csoport minden óvónő 2017.05.végén 

Évzárók, 

 

köz.-nagy csoport köz.és nagycsoportos 

óvónők 

2017.05.27. 9-10 óra 

/nagycsoportok/ 

A nemzeti összetartozás napja nagycsoportosok Fekete Jánosné 

Imregi Tiborné 

2017.06.04. 

Pünkösd  nagycsoportok minden óvónő 2017.jún.4,5, 

Te Deum 

Zarándoklat 

minden dolgozó 

nagycsoportosok 

minden munkatárs 

2017.05. ..? 

 

 


