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A működésre vonatkozó jogszabályok:
2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
229/2012. (VIII. 28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról.
A Magyarországi Református Egyház módosított 1995. évi I. Köznevelési Törvénye
A Komlóstetői Református Általános Iskola munkaterve a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet
alapján készült.
A vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az iskola belső szabályzatainak, a tűz-, munka és
balesetvédelmi előírások megismerése és betartása minden intézményi dolgozó számára
kötelező. A működés belső feltételeit biztosító szabályzataink a tanév során folyamatosan
rendelkezésre állnak.

A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai
Kiemelt nevelési célkitűzéseink és az ebből adódó feladatok
o A keresztyén értékrend, szemlélet közvetítése.
o A Magyarországi Református Egyház és a Református Pedagógiai Intézet irányelveit
követve, az iskola saját hagyományait folytatva a tanulóinknak korszerű minőségi
oktatást biztosítani és a keresztyén identitástudat kialakulásában szerepet vállalni.
o Diákjainkat a hitre nevelni.
o Fontosnak tartjuk, hogy a keresztyén iskolák tradícióit a családok és a gyerekek is
átéljék és magukénak érezzék és gyülekezeteinkben gyakorolják.
o Beágyazni a tanulók mindennapi életébe a keresztyén gondolkodást. A pedagógusok
oktató-nevelő munkája kihasson a családok mindennapi életére, a keresztyén
gondolkodást és nevelés szolgálatát egymást kiegészítve végezzék.
o Az egészséges életmód megismertetése és gyakoroltatása. Az egészséges életmód,
kihasználása, egészségnevelő vonásainak erősítése. A tartásjavító, preventív módszerek
folyamatos alkalmazása.
o Továbbtanulási, beiskolázási program megvalósítása
o A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése,
megbecsülése, védelme. Szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet
megismertetése, megóvása, értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában. A
hulladékgyűjtési akciók szorgalmazása, folytatása. ÖKO iskolai program
megvalósítása, az örökös ÖKO iskolai cím megtartása.
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Feladataink:
o A verbális és fizikai erőszak visszaszorítása, megelőzése. A normatudatos magatartás
kialakítása és fejlesztése. A családi neveltségi hiányok pótlása, az iskolai fegyelmi
helyzet szinten tartása, javítása.
o Tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos ellenőrzése.
o Neveltségi szint folyamatos emelése, együttélés szabályainak betartatása.
o A mulasztások csökkentése, annak ellenőrzése.
o Közösségi programok szervezéséhez a közösséghez tartozás, a közösségért való
felelősségvállalás erősítése. A kapcsolódási pontok megtalálása az iskola és a
gyülekezet között.
Kiemelt oktatási célkitűzések és ebből adódó feladatok ebben a tanévben:
o Az alapkészségek megalapozása.
o A szövegértés fejlesztése tanórákon és tanórán kívül. Az olvasás iránti érdeklődés
fokozása.
o A kompetencia mérés eredményeinek elemzése, ennek tükrében felkészülés a következő
mérésre.
o A tehetséges tanulók felismerése, fejlesztése. Lehetőség teremtése tehetségük
bemutatására, kibontakozására, versenyeztetésére.
o A fejlesztésre szoruló tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése. A különleges
gondozást igénylő tanulókkal, a magatartási problémával rendelkező tanulókkal való
egyéni bánásmód alkalmazása.

A tanév munkarendje:
Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2021. augusztus 31. 9 óra
Tanévnyitó ünnepély: 2021. szeptember 5. 1000
Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. szerda
Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. szerda
I. félév vége: 2022. január 21.
II. félév vége: 2022. június 15. szerda
A tanév vége: 2022. augusztus 31.

Tanítás nélküli munkanapok:
2021. október 22. Pályaorientációs nap
2021. november 2. Nevelési értekezlet – Szitakötő oktatási program
2021. december 11. szombat Tanítás nélküli munkanap – Csendesnap
2022. március 26. Tanítás nélküli munkanap – ÖKO - nap
2022. április 20. Tanítás nélküli munkanap – Nevelési értekezlet
2022. június 13. DÖK nap
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Tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2021. október 23. péntek – 2021. november 01. hétfő
(A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. A szünet utáni első tanítási nap: november
02.kedd)
Téli szünet: 2021. december 22 – 2022. január 02.
(A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december 21. kedd. A szünet utáni első tanítási
nap: 2022. január 03. hétfő.)
Tavaszi szünet: 2022.április 14. csütörtök–2021. április 19. kedd.
(A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022.április 13. szerda. A szünet utáni első tanítási
nap: 2022. április 20. szerda)

Nevelőtestületi értekezletek:
Alakuló értekezlet: 2021. augusztus 23. 9 óra
Felelős: igazgató
Tanévnyitó értekezlet: 2021. augusztus 31. 9 óra
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, iskolalelkész
Nevelési értekezlet: 2021. november 2. 10 óra 30 Szitakötő oktatási program
Felelős: igazgató
Osztályozó konferencia (félévi): 2022. január 20.
Felelős: igazgató
Félévi-nevelési értekezlet: 2022. február 01.
Felelős: igazgató
Nevelési értekezlet: 2022. április 20.
Felelős: igazgató
Év végi osztályozó konferencia: 2022. június 10.
Felelős: igazgató
Tanévzáró értekezlet: 2022. június 30.
Felelős: igazgató

Középiskolai felvételi eljárás:
Felelősök: Kányáné Trajter Ágnes, Nagy Mónika, Veres Zoltán
Tanulmányi területek nyilvánosságra hozatala: 2021. október 20.
Tájékoztató a nyolcadikosoknak a felvételi eljárásról: 2021. október 31-ig.
Központi írásbeli felvételire jelentkezés határideje: 2021. december 3.
Központi írásbeli felvételi: 2022. január 22. 10:00
Központi pótló írásbeli felvételi: 2022. január 27. 14:00
Értesítés a központi írásbeli eredményről: 2022. február 7.
A felvételi lapok továbbításának határideje: 2022. február 18.
Szóbeli meghallgatások: 2022. február 22. és március 11. között
A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét: 2022. március. 16.
Módosító időszak: 2022. március 21-22.
Módosító tanulói adatlapok megküldése a Hivatalnak: 2022. március 23.
Egyeztetett felvételi jegyzék (végeredmény): 2022. április 22.
Értesítés a felvételi eredményről: 2022. április 29.
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Rendkívüli felvételi eljárás kezdete: 2022. május 9.
Beiratkozás a középfokú iskolába: 2022. június 22-24.

Szülői értekezletek, fogadóórák
2021. szeptember 1.
2021. szeptember 7.
2021. szeptember 7.
2021. november 23.

2022. február 1.
2022. május 3.

1630 szülői értekezlet (1. évfolyam)
1700 szülői értekezlet (felső tagozat)
1630 szülői értekezlet (2-4. évfolyam)
1600pályaválasztási szülői értekezlet
1615 fogadóóra/alsó tagozat
1700 fogadóóra/felső tagozat
1700 félévi szülői értekezlet
1600 fogadóóra
1700 szülői értekezlet

Szülői Munkaközösségi értekezletek
Aktívan működő testületét az osztályokból delegált szülői munkaközösségek vezetői alkotják. Évente
legalább kétszer tartanak összejövetelt, amelyen az iskola vezetőségének egyik tagja is jelen van.

Témahetek
Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek (azaz a Magyar Diákspot
Napja) témanap: 2021.szeptember 24.
Digitális témahét:2022. március 22-26.
Fenntarthatósági témahét: 2022.április 25-29.

Családi Istentiszteletek:
Minden hónap második vasárnapján 10 órától és a kiemelt egyházi
ünnepeken minden énfolyam részére.

Mérések:
DIFER mérés (1. évfolyam) Adatgyűjtés lezárása: 2021. október 15.
NETFIT mérés: 2022. február 21.- március 11.
Idegennyelvi mérés:*
Országos kompetenciamérés:*
*A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, a) a 6. évfolyamon
2022. május 18-31., b) a 8. évfolyamon 2022. május 4-17., közötti időszakban kell
lebonyolítaniuk. Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje nem kötött, azt - a helyi
sajátosságoknak megfelelően - az intézmény vezetője határozza meg. (20/2021 EMMI rendelet
11.§ (3) bek.)
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Nemzeti múltunk emlékét őrző iskolai ünnepélyek és megemlékezések:
Kiemelt rendezvényünk:

„MAGYAR VAGYOK…HATÁRTALANUL”
nemzetközi rajzpályázat és alkotótábor
További rendezvények, események
Emléknap: Az aradi vértanúk napja, rádiós műsor
Nemzeti ünnep, megemlékezés 1956. október 23-áról
Nemzeti ünnep, megemlékezés 1848. március 15-éről
Emléknap: A magyar nyelv napja, rádiós műsor
Emléknap: A magyar kultúra napja, rádiós műsor
Emléknap: Zenei világnap
Emléknap: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Emléknap: A költészet napja, rádiós műsor
Emléknap: A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja
Emléknap: A nemzeti összetartozás napja

Az iskola hagyományait ápoló rendezvények:
Tanévnyitó ünnepély
Az első osztályosok fogadalom tétele
Mobilitási hét-rendezvények, „Autómentes nap” programsorozat
2021 méteres futás
Papírgyűjtés
Erdők hete
Zenei világnap
Filharmónia hangversenyek
Állatok világnapja
Reformáció
Közösségépítő nap kirándulás
Egészséges életmód vagy közlekedésbiztonsági vetélkedő (alsó tagozat)
Energiatakarékossági vetélkedő (felső tagozat)
Iskolai nyílt nap (a szülők részére)
Helyesíró verseny
Szépíró verseny
Fordítóverseny
Adventi gyertyagyújtások és csendesnap
Mikulás műsor az aulában az óvodásokkal
Ügyes kezek versenye (alsó tagozat)
Állatok karácsonyfája, madáretetés
Karácsonyi képeslapkészítő verseny
Adventi forgatag
Karácsonyi műsor
Farsang
Iskolai matematika (1-8.évfolyam) és informatika (6-7. évfolyam) verseny
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„Magyar vagyok…határtalanul” rajzpályázat kiállítás-megnyitója a Művészetek Házában
A víz világnapja (témanap)
Húsvéti készülődés
Népdaléneklési verseny (alsó tagozat)
Családi nap
Országos Petanque Diákolimpia észak-magyarországi területi forduló
Olvasási verseny (alsó tagozat)
Anyák napja megünneplése
Madarak és fák napja (témanap)
Gyermeknap
Erdei iskola (3. és 6. évfolyam)
Tanulmányi kirándulás
Sportnap
Ballagás
Tanévzáró Istentisztelet
Nemzetközi nyári alkotótábor

Egyházi ünnepeink:
Újkenyér ünnepe
Reformáció – az elsősök fogadalomtétele
pedagógusok fogadalomtétele
Újborért való hálaadás
Advent
Karácsony
Óévzáró Istentisztelet
Újévi Istentisztelet
Böjt
Húsvét
Áldozócsütörtök
Pünkösd

Beiskolázási program:
2021. október -1. foglalkozás Hitünk értékeinek játékos megjelenítése
2021. november -2. foglalkozás Nyelvi forgatag
2021. december 3. foglalkozás Adventi ünnepkör kezdete
2022. január - 4. foglalkozás Informatika-Robotika
2022. február - Farsang
2022. március 8. - Iskolanyitogató
A gyermekek megismerkedhetnek az iskolai élettel, a szülők beszélgethetnek az
intézmény vezetőivel, az iskolalelkésszel, a pedagógusokkal és a gyógypedagógussal.
2022. március „Magyar vagyok…Határtalanul óvodás szemmel
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2022. április – Húsvéti ünnepkör – készülődés
2022. április 21-22. Beiratkozás

Énekkar
Az énekkar a szorgalmi időszak alatt működik. A tanulók önkéntesen jelentkeznek,
kiválasztásukról, felvételükről a karvezető dönt. Próbáikat hetente két alkalommal tartják az
órarendben feltüntetett időpontban: hétfő, csütörtök 9. óra.

Színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek,
valamint az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának előre
tervezhető időpontja
A 2021/2022-es tanév programjai az 1-8. évfolyam számára a Miskolci Tankerületi
Központtal együttműködve a KRÉTA- napló alkalmazásán keresztül kerülnek
lebonyolításra.
Kapcsolattartó a tankerület részéről: Ádámné Orbán Andrea tanügyigazgatási referens
Kapcsolattartó az intézmény részéről: Dánfalviné Bata Mónika tanító
Hangverseny időpontjai: Filharmónia –2021. november 3.
2022. április 7.

Iskolai Sportkör
A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik a szorgalmi
időre. A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél
nagyobb számban vegyenek részt. Az iskolában labdarúgó, kézilabda, atlétika,
szivacskézilabda sportkör működik, melyek az edzéstervben meghatározottak szerint
használhatják az iskola sportlétesítményeit és udvarát.

Az Iskolai Sportkör szakmai programja
Az Iskolai Sportkör célja és feladata:
o Rendszeres sportolási és testgyakorlási, versenyzése lehetőség nyújtása az Iskolai
Sportkör tagjai számára.
o A mindennapos testedzés biztosítása.
o Az egészséges életmódra nevelés, a testi -lelki egészség megőrzése.
o Az egyesületi foglalkoztatási rendszeren kívüli, sportklubokban rendszeresen nem
sportoló diákok bevonása a sportköri munkába.
o A különböző mozgásformák megismertetése, a szabadidő hasznos eltöltésének, a
rekreációnak a biztosítása.
o A tanintézményen belül a diákok számára sportprogramok szervezése, lebonyolítása.
o Tehetséges fiatalok kiválasztása, gondozása, sportegyesületekbe való irányítása.
o A közeli települések rendezvényein, diákolimpiai eseményeken, valamint egyéb
sporteseményeken iskolánk hírnevének öregbítése.
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o Magas szintű sportoláshoz elengedhetetlen tárgyi feltételek biztosítása. (pályázat írás,
támogatók megnyerése stb...
Iskolai sportcsoportok a 2021/2022. tanévben:
o
o
o
o
o
o

Kölyökatlétika (alsó) ---Kovács Marianna (tanító)
Karate (alsó)---Kovács Marianna (tanító)
Futball---Kovács Gábor (testnevelő)
Kézilabda--- Makárné Szabó Mariann (testnevelő)
Szivacskézilabda---Kovács Gábor (testnevelő)
Diákolimpiára való felkészítés--- Kovács Gábor, Makárné Szabó Mariann (testnevelők)

A foglalkozások célja:
o Általános, az egészség megőrzéséhez nélkülözhetetlen fizikális képességek javítása,
fejlesztése.
o A gerincoszlop egészségének megőrzését elősegítő gyakorlatok rendszeres végeztetése.
o Bármely (szárazföldi) sportág sikeres űzéséhez elengedhetetlen motorikus képességek
(erő, gyorsaság, állóképesség, hajlékonyság) folyamatos fejlesztése.
o Megismerkedés az atlétika versenyszámaival (magasugrás, távolugrás, kislabda hajítás,
rövid-és hosszútávfutás)
o Atlétikai sporteseményekre való felkészülés
o Megismerkedés a foci és a kézilabda sportág alapjaival.
o Kezdő szintről indulva a sportágak sikeres űzéséhez elengedhetetlen alapmozgások,
(tempó, labdarúgás, dobás, fektetett dobás, labdavezetések, átadások, indulások
megállások, cselezések) készség szintű begyakorlása.
o A kézilabdázáson és a futballon keresztül az alapvető fizikális képességek fejlesztése.
o Játékigény kielégítése.

Tanulmányi versenyek
Verseny megnevezése
HIT- ÉS ERKÖLCSTAN
EVező hittanverseny
"Jézus élete" rajzpályázatot a Kárpát-medencei református
általános iskolások részére

Évfolyam
3-4 évf.
1-8. évf.

MATEMATIKA

Töprengő – matematika verseny
Észpörgető – matematika verseny
Kaffka – matematika verseny
Református Iskolák Országos Matematika Versenye
Pattantyús Emlékverseny

2-8. évf.
3-6. évf.
3-6. évf.
5-8. évf.
3-8. évf.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Móra tollával megyei helyesírási verseny
„ARANY – tollal, kötőszóval” helyesírási verseny
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3-6. évf.
3-8. évf.

Tavaszköszöntő versmondó verseny
Gárdonyi Géza prózamondó verseny
Kiskarácsony megyei szavalóverseny

2-4. évf.
2-4. évf.
2-4. évf.

ANGOL NYELV

Angol tesztmegoldó

5-8. évf.
TESTNEVELÉS

Atlétika többpróba
Mezei futás

IV, korcsoport
III-IV. korcsoport

A fenti táblázatban nem szereplő, később meghirdetésre kerülő tanulmányi versenyekre a
szaktanárok – az intézményvezetővel történt egyeztetést követően – végezhetnek felkészítést.
Ha a versenyek anyagi ráfordítást igényelnek (nevezési díj, útiköltség), ahhoz a fenntartó
egyetértése szükséges. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (2a))

A nevelő-oktatómunka egyéb feladatai és határidői
2021. augusztus ÖKO munkacsoport megalakulása
2021. augusztus 25. munkaközösségi megbeszélések
2021. szeptember 14. munkatervek leadása
2021. szeptember 17. tanmenetek leadása
2021.december első hete a 4. évfolyam hangos olvasás és helyesírás mérése
Úszásoktatás beosztás szerint
A tanév kiemelt feladata: ÖKO iskolai program folytatása, a környezettudatos magatartás
megalapozása. Ennek keretében:
o Szelektív hulladékgyűjtés.
o Az iskola szépítése, virágosítás, őszi és tavaszi munkák a kertben, gondoskodás a
madarakról.
o A környezet- és egészségvédelem jeles napjai (témanapok).
o Csatlakozás a helyi és országos környezetvédő szervezetek akcióihoz (takarítási
világnap, autómentes nap).
o Részvétel a Szitakötő oktatási programban.
o Kirándulások.
o Vetélkedők.
o Kézműves foglalkozások.
A tanév további feladatai
o Az IKT eszközök használatának bővítése, a digitális kompetencia fejlesztése.
o Intézményi önértékelés folytatása
o Biztos, szilárd alapismeretek nyújtása, az alapkészségek mind magasabb fokú
elsajátítása.
o Tanulási motivációk kialakítására új módszerek keresése, alkalmazása.
o Megfelelő tanulási technikák és változatos tanulás-módszertani ismeretek beépítése a
tanítási órák tematikájába.
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o Óvoda-iskola közti átmenet megkönnyítése, az 1. osztályosok beilleszkedésének
elősegítése.
o A tehetséggondozás érdekében a tanulmányi és levelezős versenyek folytatása, valamint
tehetségfejlesztő foglalkozásokon való részvétel.
o A felzárkóztatás érdekében a tanulást segítő módszerek minél szélesebb körben való
alkalmazása, valamint fejlesztő foglalkozásokon való részvétel.
o Az integrált oktatás minőségének javítása, az SNI-s, valamint a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztésének biztosítása.
o Kapcsolattartás az iskola partnereivel, kiemelten az óvodával.
o Együttműködő, kölcsönösen támogató, még eredményesebb kapcsolat kialakítása a
szülőkkel.
o A házirend megismertetése, megfelelő szokásrend kialakítása, a kulturált viselkedés
elemi szabályainak betartása.
o A felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt.
o Együttműködés társadalmi és civil szervezetekkel.

Belső ellenőrzés, értékelés
Az intézményi belső ellenőrzés az intézményi működés egészére kiterjedő, tervezett és
rendszeres tevékenység. Célja az intézményi munka jogszerűségének és minőségi
színvonalának támogatása. Szükség esetén eseti jelleggel, előzetes bejelentés nélkül is
történhet. Az ellenőrzés színterei:
Szakmai munka ellenőrzése:
o tanítási órák- kiemelten a szaktanárok oktató-nevelő tevékenysége,
o tanítási órán kívüli tevékenységek és azok foglalkozási terveinek ellenőrzése,
o BTMN-es tanulók egyéni fejlesztési tervei, haladási napló,
o SNI tanulók fejlesztési tervei,
o a napközis csoportok foglalkozási tervének, foglalkozásainak ellenőrzése,
o tanulói produktumok (felmérések, füzetek, témazárók)
Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettes
Tanügyigazgatási, adminisztrációs ellenőrzés
o Tanügyi nyilvántartások - beírási napló, foglalkozási naplók, törzslapok elkészítésének
ellenőrzése. KRÉTA napló vezetése.
o Egyéb adminisztrációs feladatok ellenőrzése.
o A tanév során folyamatos.
Felelős: igazgatóhelyettes
Ügyviteli, munkaügyi ellenőrzés:
o A dolgozók alkalmazásának, besorolásának ellenőrzése. Munkaszerződések, munkaköri
leírások, személyi anyagok ellenőrzése
o Gazdasági adminisztráció ellenőrzése
Felelős: igazgató, gazdasági ügyintéző
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Események, feladatok időrendi táblázata:
Időrendi táblázat
Dátum

Esemény, felelős

2021. szeptember 1.

Első tanítási nap

2021. szeptember 1.

Szülői értekezlet 1. évfolyam
Felelősök: osztályfőnökök

2021. szeptember 5.

Tanévnyitó Istentisztelet
Felelős: 2. évfolyam, igazgatóhelyettes, iskolalelkész

2021. szeptember 7.

Szülői értekezlet (2-8.évfolyam)
Felelősök: osztályfőnökök

2021. szeptember 10.

DÖK megalakulása, Zöld diákcsoport megalakulása
Felelősök: Baloghné Vancza Gabriella, Dánfalviné Bata Mónika,
Nyilas Izabella

2021. szeptembertől
folyamatosan

ÖKO faliújság gondozása (a 17 fejlesztési cél, aktualitások,
Szitakötő program)
Felelősök: minden hónapban más osztály, vállalás szerint

2021. szeptember 15.

Természet- és környezetvédelmi szakkör beindítása
Felelős : Szepesiné Hegyközi Erzsébet

2021. szeptember 17.

Munkatervek, tanmenetek leadása
Felelősök: munkaközösség-vezetők

2021. szeptember 20.

Erdők hete /NATURA 2000-es terület/ bejárása, iskolai
kirándulás
Felelős: ÖKO munkacsoport
SZM megbeszélés
Felelős: igazgató, iskolalelkész

2021. szeptember 21.

2021. szeptember 16-22.

Mobilitási hét-rendezvények
Felelős: Kovács Gábor, Kardos Renáta, Makárné Szabó Mariann

2021. szeptember 24.

Témanap: A magyar diáksport napja
Felelős: Kovács Gábor, Kardos Renáta, Makárné Szabó Mariann

2021. szeptember

Papírgyűjtés (Árajánlat függvényében)
Felelősök: Baloghné Vancza Gabriella, Dánfalviné Bata Mónika,
Kovácsné Nagy Katalin
„A legzöldebb osztály „verseny meghirdetése, beindítása
Hulladékgyűjtés: szárazelem, műanyag kupak gyűjtése
Felelősök: ÖKO csoport

2021. szeptembertől
folyamatosan

13

2021. szeptembertől
folyamatosan
2021. október 1.

2021. október 1.

Udvarrendezés, az iskolai udvar gondozása, gyógy -és
fűszernövénykert gondozása, újraültetés
Felelős: ÖKO munkacsoport
Létszámjelentés benyújtása a 2021. szeptember 15-i
hittanoktatási adatokról a Zsinati Oktatási Iroda számára
Felelős: igazgató, gazdasági ügyintéző
Zenei világnap
Felelősök: Nagy Mónika, Szepesiné Hegyközi Erzsébet

2021. október 4.

Állatok világnapja Gyűjtés: M.Á.S.A. Alapítvány Kiállítás
Felelős: ÖKO munkacsoport

2021. október 4-8.

A világ legnagyobb tanórája
Felelős: Nyilas Izabella

2021. október 6.

Az aradi vértanúk napja rádiós műsor
Felelős: Nagy Mónika, Veres Zoltán

2021. október 9-22.

DIFER mérés (1. évfolyam): Adatgyűjtés lezárása
Felelős: László Szilvia

2021. október 20.

Kimutatás az intézményfenntartással összefüggő kiadásokról
2021/VII-IX. hó (beküldendő a Zsinati Oktatási Iroda számára)
Felelős: igazgató, gazdasági ügyintéző
Megemlékezés 1956. október 23-áról: ünnepi műsor
Felelős: Nagy Mónika, Veres Zoltán

2021. október 21.
2021. október 22.

Reformáció napja
Felelős: Antal Mariann, Bekéné Gattyán Ilona

2021. október 22.

Pályaorientációs nap
Felelősök: osztályfőnökök

2021. október 23 – november 1.

Őszi szünet.
(utolsó tan. nap: október 22. péntek első
tan. nap: november 02. kedd)

2021. október 31.

Az átlagbér alapú támogatás 2021. évi igénylésének
módosítása az október 1-jei létszám alapján a MÁK-nál
[229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 37/C. § (4)]
A 2021. évi I-IX. havi költségvetési beszámoló beterjesztése
[MRE 2013/IV. tv. 24. § (4)]
Felelős: igazgató, gazdasági ügyintéző
Őszi nevelési értekezlet, tanítás nélküli munkanap
téma: Szitakötő oktatási program
Felelősök: igazgató, Szedlák Ágnes

2021. november 2.
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2021. november 11.

Közlekedésbiztonsági vetélkedő (iskolai)
Felelős: Málnási Orsolya, Kovácsné Nagy Katalin

2021. november 12.

Egészséges életmód vetélkedő (alsó tagozat)
Felelős: Kovácsné Nagy Katalin
A magyar nyelv napja - helyesírási verseny
Felelős: Gattyán Éva

2021. november 12.

2021. november 16.

Iskolai nyílt nap (a szülők részére)
Felelős: Szepesiné Hegyközi Erzsébet, Nagy Mónika

2021. november utolsó hete

Fordítóverseny a 3-8. osztályosoknak
Felelősök: nyelvtanárok

2021. november 23.

Pályaválasztási szülői értekezlet
Felelős: Kányáné Trajter Ágnes

2021. november 23.

Szülői fogadóóra
1615 alsó tagozat
Felelős: Szepesiné Hegyközi Erzsébet
1700 felső tagozat
Felelős: Nagy Mónika

2021. november 29.

DIFER mérés
Felelős: László Szilvia

2021. december

Magvetés, csíráztatás a tantermek ablakába elhelyezett tálkákba
Versenyfeladat a „Zöld osztály” cím eléréséért
Felelősök: napközis nevelők, felsős osztályfőnökök
Ünnepi faliújság, téli-karácsonyi dekoráció készítése az aulában
Felelősök: Kovács Mariann, László Szilvia, Nyilas Izabella

2021. december eleje

2021. november 29.
2021. december 6,13, 21.

Adventi gyertyagyújtások
Felelősök: 1-4. évfolyamos tanítók

2021. december első hete

A 4. évfolyam hangos olvasás és helyesírás mérése
Felelős: Kányáné Trajter Ágnes

2021. december első hete

„Ügyes kezek” versenye
Felelősök: Pecsétné Répás Andrea, Dánfalviné Bata Mónika,
László Szilvia
Központi írásbeli felvételire jelentkezés határideje
Felelős: Kányáné Trajter Ágnes, Nagy Mónika, Veres Zoltán

2021. december 3.

2021. december 6.

Iskolagyűlés
Felelős: Baloghné Vancza Gabriella
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2021. december 6.

Mikulás műsor az aulában
Felelős: Dánfalviné Bata Mónika , Püspöki Péter

2021. december második hete

Karácsonyi képeslapkészítő verseny
Felelős: Juhász Dénesné

2021. december elejétől tél
végéig

Állatok karácsonyfája, madáretetés
Felelős: Szepesiné Hegyközi Erzsébet

2021. december 21.

Karácsonyi műsor - 4.évfolyam tanítói,
Bekéné Gattyán Ilona, iskolalelkész

2020. december 22 – 2021. január Téli szünet: /utolsó tan. nap: december 21
02.
első tan. nap: január 03. hétfő/
2022. január folyamatosan

Félévi felmérők (évfolyamonként azonos) matematika, magyar
(nyelvtan, szövegértés)
Felelősök: szaktanárok

2022. január 17.

Pénzügyi elszámolás benyújtása a 2021. évi hittanoktatási
támogatásokról a Zsinati Oktatási Iroda számára
Felelős: igazgató, gazdasági ügyintéző
A 2022. évi intézményi költségvetések beterjesztési határideje a
fenntartó gazdasági bizottsága részére [MRE 2013/IV. tv. 20. §
(3)]
Kimutatás az intézményfenntartással összefüggő kiadásokról
2021/X-XII. hó
Felelős: igazgató, gazdasági ügyintéző
Osztályozó konferencia (félévi)
Felelős: igazgató

2022. január 20.

2022. január 20.
2022. január 21.

I. félév vége

2022. január 22.

A magyar kultúra napja kiállítás keretében
Felelős: Nagy Mónika, Juhász Dénesné

2022. január 22.

Központi írásbeli felvételi
Felelős: Kányáné Trajter Ágnes, Nagy Mónika, Veres Zoltán

2022. január 27.

Központi pótló írásbeli felvételi
Felelős: Kányáné Trajter Ágnes, Nagy Mónika, Veres Zoltán

2022. január 28.

Értesítők kiosztása
Felelősök: osztályfőnökök

2022. január 31.

A 2022. évi átlagbér alapú támogatás igénylése a 2021. október
1-jei létszám korrekciója alapján a MÁK-nál [229/2012.
(VIII.28.) Kormányrendelet 37/C. § (1)]
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2022. január folyamatosan

A 2021. évi átlagbér alapú támogatás felhasználásának
határideje
Felelős: igazgató, gazdasági ügyintéző
Helyesírási verseny a 4. évfolyamon
Felelősök: Zsarnainé Hevesi Ildikó, Dánfalviné Bata Mónika

2022. február 1.

Félévi értekezlet
Felelős: igazgató

2022. február 1.

Szülői értekezlet:
1630 alsó tagozat
Felelős: Dánfalviné Bata Mónika

2022. február 1.

1700 felső tagozat
Felelős: Nagy Mónika

2022. február második hete

Farsangi faliújság és farsangi aula dekoráció készítése
Felelősök: Pecsétné Répás Andrea, László Szilvia, Nyilas
Izabella

2022. február 11.

Farsang 1530-1900 óráig
Felelősök: Baloghné Vancza Gabriella, Zsarnayné Hevesi Ildikó

2022. február 21.-március 11.

NETFIT mérés 6-8. évfolyam
Felelős: Kardos Renáta, Kovács Gábor, Makárné Szabó Mariann

2022. február18.

A középiskolai jelentkezési lapok továbbításának határideje
Felelős: Kányáné Trajter Ágnes, Veres Zoltán, Nagy MónikaS

2022. február 25.

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Felelős: osztályfőnökök, Püspöki Péter

2022. február harmadik hete

„Gyöngybetű” szépíró verseny 2-4. évfolyamon
Felelősök: Kovács Marianna, Zsarnayné Hevesi Ildikó

2022. február folyamatosan

Helyesírási verseny a 2-3. évfolyamon
Felelősök: Zsarnayné Hevesi Ildikó, Dánfalviné Bata Mónika

2022. február negyedik hete

Iskolai matematika (1-8.évfolyam) és informatika verseny a felső
tagozaton
Felelősök: Krompaszky Andrea, Veres Zoltán, Pecsétné Répás
Andrea, Kovács Mariann

2022. március első hete

Tavaszi faliújság készítése az aulában
Felelősök: Dánfalviné Bata Mónika, Kovács Mariann, Nyilas
Izabella
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2022. március 8.

Iskolanyitogató
Felelős: Szepesiné Hegyközi Erzsébet

2022. március 10.

„Magyar vagyok…határtalanul” rajzpályázat kiállítás-megnyitója
a Művészetek Házában
Felelősök: Juhász Dénesné

2022. március 11.

Megemlékezés 1848. március 15-éről, ünnepi műsor
Felelős: Krompaszky Andrea, Málnási Orsolya

2022. március 21-22.

A középiskolai felvételi eljárásban a módosító lapok beadásának
lehetősége
Felelősök: Kányáné Trajter Ágnes, Nagy Mónika, Veres Zoltán

2022. március 22.

A víz világnapja (témanap)
Felelős: Nyilas Izabella

2022. március 31.

Az átlagbér alapú támogatás 2021. évi elszámolása a MÁK-nál
Felelős: igazgató, gazdasági ügyintéző

2022. április 4-8.

Digitális témahét
Felelős: Veres Zoltán

2022. március utolsó hete

Húsvéti faliújság készítése
Felelősök: 4.osztályos nevelők

2022. március 26.

Tanítás nélküli munkanap - Csendesnap
Felelősök: Antal Mariann

2022. április

Papírgyűjtés
Felelős: Baloghné Vancza Gabriella, Dánfalviné Bata Mónika

2022. április második hete

Népdaléneklési verseny 1-4. évfolyamon
Felelősök: Kovácsné Nagy Katalin, Szepesiné Hegyközi Erzsébet

2022. április 11.

Költészet napja
Felelős: Nagy Mónika

2022. április 13.

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja
Felelős: osztályfőnökök, Püspöki Péter

2022. április 14-19.

Tavaszi szünet (utolsó tan. nap: április 13. szerda, első tan. nap:
április 20. kedd)

2022. április 20.

Tavaszi nevelési értekezlet, tanítás nélküli munkanap
felelős: Igazgatóhelyettes
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2022. április 20.

Kimutatás az intézményfenntartással összefüggő kiadásokról
2022/I-III. hó (beküldendő a Zsinati Oktatási Iroda számára)
Felelős: igazgató, gazdasági ügyintéző

2022. április 21-22.

Első osztályosok beiratkozása
Felelősök:, iskolavezetés, Szepesiné Hegyközi Erzsébet

2022.április 22.

A Föld napja (témanap)
Felelős: ÖKO munkacsoport

2022. április 25-29.

Fenntarthatósági témahét
Felelős: Nyilas Izabella

2022. április negyedik hete

Országos Petanque Diákolimpia észak-magyarországi területi
forduló
Felelős: Zsarnayné Hevesi Ildikó

2022. április utolsó hete

Olvasási verseny 2-4. évfolyamon
Felelősök: Radicsné Jordán Erika, Kassainé Zimann Piroska

2022.április 29.

A 2022. évi I-III. havi költségvetési beszámoló beterjesztése a
fenntartónak [MRE 2013/IV. tv. 24. § (4)]
Felelős: igazgató, gazdasági ügyintéző

2022. május első hete

Anyák napja osztálykeretben
Felelősök: osztályfőnökök

2022. május 3.

Szülői értekezlet és fogadóóra
1600-1700 Fogadóóra
1700-1800 Szülői értekezlet
Felelősök: Szepesiné Hegyközi Erzsébet, Nagy Mónika

2022. május 10.

Madarak és fák napja (témanap)
Felelős: ÖKO munkacsoport

2022. május 4-17.

8. évf. Országos mérések (idegen nyelvi mérés,
kompetenciamérés)
Felelős: Krompaszky Andrea

2022. május 18-31.

6. évf. Országos mérések (idegen nyelvi mérés,
kompetenciamérés)
Felelős: Krompaszky Andrea

2022.május 21. szombat

Családi nap
Felelős: Antal Mariann, Nagyné Ferencz Judit, Nagy Mónika,
Szepesiné Hegyközi Erzsébet, Krompaszky Andrea

2022. május 27. péntek

Ki a tanteremből! Tanulmányi kirándulás
Felelősök: osztályfőnökök, Szepesiné Hegyközi Erzsébet
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2022. május folyamatosan

Év végi mérések
Felelősök: szaktanárok

2022. május vége

Erdei iskola (3. és 6. évfolyam)
Felelősök: osztályfőnökök

2022. június 3.

A nemzeti összetartozás napja, megemlékezés osztálykeretben
Felelősök: osztályfőnökök, Püspöki Péter

2022. június 10.

Osztályozó konferencia
Felelős: igazgató

2022.június 13.

DÖK – nap
Felelős: Dánfalviné Bata Mónika

2022.június 14.

Sportnap
Felelős: Testnevelők

2022. június 15.

Ballagás 1700
Felelős: Nagy Mónika, Veres Zoltán, Kányáné Trajter Ágnes,
Nagyné Ferencz Judit

2022. június 15.

Utolsó tanítási nap

2022. június 19.

Tanévzáró Istentisztelet
Felelős: 3. évfolyam, igazgatóhelyettes, iskolalelkész

2022.június június 21.

Bizonyítványosztás
Felelős: igazgató, osztályfőnökök

2022. június 30.

Tanévzáró értekezlet
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, iskolalelkész

2022. június 30.

A 2022. évi átlagbér alapú támogatás igénylésének módosítása a
2021. október 1-jei becsült létszám alapján a MÁK-nál
[229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 37/C. §(4)]
Felelős: igazgató, gazdasági ügyintéző

2022. július első hete

„Magyar vagyok…Határtalanul” nemzetközi nyári alkotótábor
Felelős: Juhász Dénesné

2022. július. 20.

Kimutatás az intézményfenntartással összefüggő kiadásokról
2022/IV-VI. hó
Felelős: igazgató, gazdasági ügyintéző

2022. július. 31.

A 2022. évi I-VI. havi költségvetési beszámoló beterjesztése a
fenntartónak
Felelős: igazgató, gazdasági ügyintéző

20

Legitimációs záradékok
A Komlóstetői Református Általános Iskola munkatervét a fenntartó, a Tiszáninneni
Református Egyházkerület a mai napon véleményezte.
Miskolc, 2021. ..............................................
..............................................
a fenntartó képviselője

A Komlóstetői Református Általános Iskola munkatervét szülői szervezet véleményezte, és
elfogadásra javasolta.
Miskolc, 2021. ..............................................
..............................................
Tóth Andrea
SZ.M. elnök

A Komlóstetői Református Általános Iskola munkatervének a tanulói közösséget érintő pontjait
a diákönkormányzat véleményezte, és elfogadásra javasolta.
Miskolc, 2021. ..............................................
..............................................
a DÖK képviselője

A Komlóstetői Református Általános Iskola munkatervét a nevelőtestület a mai napon elfogadta
Miskolc, 2021. ..............................................
..............................................
Püspöki Péter András
igazgató
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