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Keretek:
Fenntartó: Észak-Pesti Tankerületi Központ 1165 Budapest Jókai út 6.
Az intézmény székhelye: 1161 Budapest Csömöri út 20.
Az intézmény telephelye: 1161 Budapest Csömöri út 142. Felújítás alatt áll.
A felújítás idején az alsó tagozata a Csömöri út 20-ban, a felső tagozat a 1163
Budapest Sasvár u. 101. iskolaépületben működik.

A 2021/2022.. tanév rendje: (kivonat)
Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.)
EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről
2. A tanév, a tanítási év
2. § (2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021.
szeptember 1.(szerda) és utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda). A tanítási napok száma – ha e rendelet
másképp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap.
4. § (1) A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat, kiskorú
tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok
5. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott
pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti
iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és készségfejlesztő
iskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy
tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai
diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható
fel.
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6. § (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
2021. november 2. (kedd).
(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022.
január 3. (hétfő).
(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022.
április 20. (szerda).
(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség
esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről.

4. Az általános iskolai beiratkozás
7. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21–22-én
kell beíratni.

7. A témahetek és a témanap megszervezése
a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7–11. között,
b) Digitális Témahét 2022. április 4–8. között,
c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25–29. között,
d) Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24.
(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez,
témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat,
valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti.

8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése
11. § (1) A tanév során az alábbi három országos mérési program lebonyolítására kerül sor:
a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi
kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon,
c) a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol vagy a német
nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében az idegen nyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon
a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri.
(2) A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára az egyik mérési
napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika mérést, a másik
mérési napon a természettudományi mérést és az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja
szerinti mérést kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani.
(3) 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.,
(4) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák
számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott
adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. március 11-ig küldik meg,
(7) A Hivatal a mérési eredmények alapján az (1) bekezdésben szereplő mérésekről
a) 2023. február 28-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, és azokat a honlapján nyilvánosságra
hozza;
b) 2023. február 28-ig tanulói szintű elemzéseket készít, és azokat a honlapján az Nkt. 80. § (3) bekezdésében
szereplő mérési azonosító felhasználásával honlapján hozzáférhetővé teszi;
c) 2023. március 31-ig országos elemzést készít, és megküldi az oktatásért felelős miniszternek.
(8) A Hivatal az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott mérések intézményi szintű, az adott nyelvi szint
teljesítéséről szóló összesített adatait 2022. június 30-ig a honlapján nyilvánosságra hozza.
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(9) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá
az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2021. október 15-ig
felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett
tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért
a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus
fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2021. november 5-ig a Hivatal által meghatározott
módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat
az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2021. december 10-ig kell elvégezniük.
(10) Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos
tanulóik számára 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között megszervezik 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 támogatóeszközökkel, a
Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.
(11) A 2021/2022. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. §
(5) bekezdése alapján országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének
vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében megszervezik. A mérés eredményeit az érintett iskolák
2022. június 15-ig feltöltik a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.
(3) 2022. január 3. és 2022. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által
kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók osztályozóvizsgakötelezettségének teljesítését és dokumentálását.

A 2021-22. tanév helyi rendje:
1. Havi munkaterv:
2021. augusztus:
Nap
Óra
23.
11:00
30.

24-26.

27.
30.

31.

9:0014:00
8:0015:00
9,00
10,00
12,00

Program
Alakuló értekezlet
munkatervek készítése, szabályzatok
módosításához tervezet készítése
munkaközösségi és egyéni javaslatok
Tanmenet- és munkatervkészítés
Javítóvizsgára való felkészítés és vizsga

Felelős
igazgató
ig. hely.
munkaközösség v.
ofők

munkaközösségi értekezletetek

munkaközösség
vezető, igh
ig. hely.

Javítóvizsgák
Munka- és tűzvédelmi oktatás
Nevelőtestületi értekezlet: a tanév
feladatainak tervezése
Nevelőtestületi értekezlet
Csapatépítő tréning
Újra élesztési tanfolyam

ig. hely.

ig.

ig.

Szeptember:
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1. szerda

10,00

1. szerda

16,30

Tanévnyitó ünnepély 1-4. osztály
Csömöri út 20.
Tanévnyitó ünnepély 5-8. osztály
Sasvár u. 101.
Osztálynévsor, statisztikák leadása, e-napló
megnyitása – névsor feltöltése
1. A, B osztály szülői értekezlet

2. csütörtök

17,00

5. osztály szülői értekezlet

osztályfőnökök, igh.

6. hétfő

17,00

2-4. osztály szülői értekezlet

osztályfőnökök, igh.

7. kedd

17,00

6-8. osztály szülői értekezlet

osztályfőnökök, igh.

10. péntek

10,00

Munkatervek leadási határideje
(elektronikusan) a
beszamoloszgya@gmail.com címre
a rendszergazda-nyomtat, aláírás: 12. hétfő
E-napló feltöltésének, törzslapok kitöltésének
statisztikák leadásának határideje
Játékos úszóverseny, felkérés esetén
Kertvárosi Vigasságok
Szent-Györgyi projekt-nap,
emlékezés Szent-Györgyi Albertről,
koszorúzás
Az iskolai angol nyelvtanítás 30. évfordulója.
A Magyar Diáksport napja
tagozat szintű megemlékezés, verseny
Kibővített vezetőségi értekezlet

osztályfőnökök,
mk. vezetők
minden pedagógus

Tanmenetek leadásának határideje (2 pld.
aláírva)
SZMK tájékoztató
DIÁK közgyűlés

igh.

1. szerda

8:00
10:00

13. hétfő
12,00
17-19.
20-24.
között
20-24.
között
24.
20. hétfő

15,0016,00

20. hétfő
23. kedd
20-24.

17,00

26. vas.
27. hétfő
30.

15,00
14,00

Október:
1. péntek
1.
4. hétfő
6. szerda

Szent-Mihály Napi Búcsú
gyermekvédelmi team Sasvár u. 101. 3. em.
A népmese világnapja
Öregek (nagyszülők) világnapja, osztályszint
zenei világnap (alsó tagozat egész napos
iskolarádiós műsor …, felső tagozat 30
perces műsor…)
Állatok világnapja
tagozat szint – plakát verseny …..
Megemlékezés az aradi vértanúkról

alsós igh.
ált. igh.
osztályfőnökök
osztályfőnökök, igh.

igh.
ofők.
ig.
igh.
alsós, felsős
szervezési mkv.
idegen nyelvi mkv.

ig.

ig.
DÖK-segítő
pedagógus
alsós igh.
ig.
A/F tagozat mkv.
alsós tagozat mkv.
ének tanárok,
tanítók
alsós, felsős
tanulmányi mkv.
A/F tagozat mkv.

tagozat szintű ünnepség + faliújság

11-15.között

pályaorientációs felmérés 1-8. osztályban

felsős igh.
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13.
11. hétfő

14,00

15. péntek
18.

15,00

19. kedd
20. szerda
15.
22.

15,00
15,00
14.30
8,00

22.

10,00

okt. 23 nov.1.
nem ismert

November:
3.
5. péntek
8. hétfő
10. szerda
11.
csütörtök

15-16.
17-18.
18. csütörtök

alsós igh.
ig.

„Tök jó-nap”
alsó és felső tagozaton: 6-7. órában
Kibővített vezetőségi értekezlet: az
„iskolahívogató” foglalkozások előkészítése
évfolyam értekezlet alsó
felső tagozat
Bolyai matematika csapatverseny
Nemzeti Ünnep: október 23.
ünnepség: alsó tagozat
Nemzeti Ünnep: október 23.
ünnepség: felső tagozat

alsós, felsős tag.
mk.vez.
alsós igh.
igh.
igh., osztály
történelem tanárok
igh., osztály
történelem tanárok
ig.

Őszi szünet
Konrád Ferenc Uszoda, névadó 4. évforduló:
megemlékezés az uszodában, felkérés esetén

8,0014,00

Takarékossági világnap – tagozat szint
DIFER mérés adatszolgáltatás
gyermekvédelmi team
„Márton napi libaságok” tagozat szint
1. sz. tanítás nélküli munkanap:
pályaválasztási iskolai nap 1-8. évfolyam

16,3017,30
17,0019,00
17,0019,00
12:00

Bolyai anyanyelvi csapatverseny
4. évfolyamos tanulók számára felsős
tanárok órái az alsóban
továbbtanulási tájékoztató a 8. évf. szülők
részére / online
fogadóóra a felsőben /ONLINE, egyéni/
osztályfőnök szervezi
fogadóóra az alsóban /ONLINE, egyéni/
osztályfőnök szervezi
adventi műsorterv leadási határidő

14,00

12. péntek
15-16.
15-16.

DIFER felmérés határidő
Gyermekvédelmi team

19. péntek
19. péntek
23. kedd
26. péntek

15,0016,00

29. hétfő

9,0015,00

Orsz. Kompet. Mérés adatszolgáltatás
1. negyedévi értesítők elküldése a
szülőknek
Kibővített vezetőségi értekezlet
Katalin bál felsőben 4-8 évfolyam számára
programmal Cs.20.
2. sz. tanítás nélküli munkanap:
pedagógus továbbképzés - OH

ig.

igh.
igh.
ig.
tag. mk.vez.
igh.
Napraforgó Családs.,
szociális segítő, szülők
igh. OFŐK
felsős igh.
osztályfőnökök
igh. ofők
igh. ofők
alsós, felsős tag.
mk.vez.
ig.
igh.
ig.
DÖK segítő ped.
ofők.
ig.
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December:
3. péntek
6. hétfő

A fogyatékos emberek nemzetközi napja
Mikulás nap, tagozat szinten

6. hétfő
10-ig

14,00

11. szombat
13. hétfő

13-17.
14. kedd
16-17.
20.
dec. 22jan. 2.

15,00
10,00
14,00

2022. január:
3. hétfő
3-7.
10-14.
17. hétfő
18. kedd
21. péntek

14,00
15,00

21. P
24. hétfő

13,30

25. kedd

13,30

28. péntek

12,00

28. péntek
Február:
2.
3.
csütörtök
4. péntek
7. hétfő
11. p.

gyermekvédelmi team
DIFER mérés adatszolgáltatás érintett
tanulókról
Áthelyezett munkanap dec. 24-ről,1-3. óra,
1-3 óra, utána Luca napi programok
alsóban és felsőben, adventi készülődés
(szülőkkel)
félévi osztályozó vizsgákra az értesítés és
tananyag kiküldésének határideje
Kibővített vezetőségi értekezlet
Karácsonyi műsor főpróba
Karácsonyi műsor
Téli szünet

Téli szünet utáni első tanítási nap
Felkészítés az osztályozó vizsgákra
Osztályozó vizsgák: egyéni tanrend szerint
haladó tanulók részére
Gyermekvédelmi team
Kibővített vezetőségi ért.
A magyar kultúra napja: iskolai
megemlékezés Cs.142.
I. FÉLÉV VÉGE
Osztályozó értekezlet:
alsós, 5 órát tartunk
Osztályozó értekezlet:
felsős, 5 órát tartunk
Beszámolók, statisztikák leadásának
határideje, elektronikusan, a
beszamoloszgya@gmail.com címre
a rendszergazda nyomtatja ki
Szülők értesítése félévi eredményről

Mackónap az alsó tagozaton, délutáni
foglalkozások
8:003. sz. tanítás nélküli munkanap:
félévi nevelési értekezlet: az I. félév
16:00
pedagógiai munkájának értékelése
Bolyai természettudományi csapatverseny
8,00-15,00 4. sz. tanítás nélküli munkanap:
Pedagógus továbbképzés - OH
14,00Farsang Alsó / Felső

gyógypedagógusok
DÖK segítő ped.
ofők. igh.
ig.
alsós igh.
igh.
alsós, felsős igh.
osztályfőnökök
ig.
alsós, felsős igh.
alsós, felsős igh.
ig.

igh.
igh.
igh.
ig.
ig.
A/F mkv.
osztályfőnökök
ofők., igh.
ofők., igh.
minden pedagógus

ofők., igh.

igh., mkv.
igh.
ig.
mkv.
igh.
ig.
mkv.
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14. hétfő
15. kedd
24. csüt.
22. kedd
21. hétfő
25. péntek

17,00
17,00
17,00
17,00
14,00

Március:
7. hétfő
7-11.
10. csütörtök

15,00

11. péntek
11. péntek

8:00

14. hétfő
15. kedd
21. hétfő
21-25.
22.
26. szombat

14,00
1-3. óra

Április:
4-8.
7. csütörtök
11. hétfő
11. hétfő
14-19.
20. szerda
20. szerda
21-22.
22. péntek
25.
25-29.
29. péntek

14,00

16,30
8,0018,00
16,30

Alsós szülői értekezlet
Felsős szülői értekezlet
Az anyanyelv nemzetközi napja Cs. 142.
SZMK – tájékoztató, Csömöri út142.
Gyermekvédelmi team
A kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatara emlékezés/ alsó-felső Cs. 142.

igh.
igh.
A/F. tanulmányi mkv.
ig.
ig.
felsős igh., történelem
tanárok

Kibővített vezetőségi értekezlet
„Pénz 7” témahét
π-day: matematikai játékos verseny:
minden osztályban 5-6.órában
Országos Kompetenciamérés
adatszolgáltatás
Nemzeti Ünnep: 1848. március 15.
iskolai ünnepség
Csömöri út 142.
Áthelyezett pihenőnap

ig.
A/F. szervez. mk. vez.
A/F. mkv.
díjazás: ig

Bp. XVI. ünnepség – Pálfy tér –
felkérés esetén
Gyermekvédelmi team
Diák önkormányzati közgyűlés
A víz világnapja: tagozat szintű program
Áthelyezett pihenőnap ledolgozása (márc.
14.): Színházi világnap – tagozat szintű
programok

alsós, felsős igh..

Digitális témahét
Kerületi mesemondó verseny, iskolai
szervezéssel
Gyermekvédelmi team
A magyar költészet napja, megemlékezés
CS. 142.
Tavaszi szünet
Felsős fogadóóra
Holocaust-megemlékezés / osztály, tagozat
Beiratkozás az első évfolyamra
Cs. 142
A Föld napja
Alsós fogadóóra
Fenntarthatósági témahét
Anyák napja (1-4, 5-6. évfolyamon osztály
keretek között)

alsós, felsős szervezési
mkv.
történelem tanárok

ig.
DÖK segítő
A/F. szervez. mk. vez.
A/F. szervez. mk. vez.

Parag Ákos mkv.
A/F. tanulmányi mkv.
ig.
A/F. tanulmányi mkv.
ig.
igh.
F. mkv.
ig., igh.
A---F. tanulmányi mkv.
igh.
A/F mkv.
ofők
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Május:
6. péntek

13. péntek
16. hétfő
4-17.

14,00

18-31.

23-27.
23. hétfő
31. kedd
Június:
3. péntek
6. hétfő
7-9.
7-9.
10.
13.
15. szerda
15. szerda
15. szerda
16.
21-22.
22. szerda

17,00

8,30
10 óráig

24. péntek

16:00

28. kedd

9:00 15,00

30.

Nemzetközi Vöröskereszt napja.
elsősegély utolsó óra után 5-8. o.
/véradás?/ +
Egészségügyi világnap és vöröskereszt:
elsősegély: iskolaorvos, védőnő
Osztályozó vizsgákról az értesítés és a
tananyag kiküldésének határideje
Gyermekvédelmi team
8. évfolyam: Országos
Kompetenciamérés: matematika,
szövegértés, természettudomány, angol
6. évfolyam: Országos
Kompetenciamérés: matematika,
szövegértés, természettudomány, angol
Osztályozó vizsgák előtti felkészülés
Madarak és fák napja +
környezetvédelmi világnap, tagozat szint
Gyereknap alsó-felső tagozat szint

Felsős szervez.
mk. vez.
védőnő, iskolaorvos

Trianon emléknap. A nemzeti
összetartozás napja: műsor és
kiállítás Cs. 142.
Munkaszüneti nap, Pünkösd
Osztályozó vizsgák
Szent-Györgyi Hét
Ki, mit tud?
5. sz. tanítás nélküli munkanap:
osztálykirándulások
6. sz. tanítás nélküli munkanap:
DÖK - nap: tagozat szintű program
TANÉV VÉGE, utolsó tanítási nap
1-4. óra megtartása
Ballagás Csömöri út 20.
az iskola feldíszítése: 5-7. évfolyam
NETFIT adatfeltöltés
Osztályozó értekezlet
Bizonyítványok aláírása
Beszámolók, statisztikák leadásának
határideje (június 15. dátum)
Évzáró ünnepély Csömöri út 20.
az iskola feldíszítése: 5-7.

A/F. szervez. mk.
vez.

Tanévzáró értekezlet,
a tanév pedagógiai munkájának
értékelése
Tantestületi kirándulás

osztályfőnökök
ell.: igh.
ig.
ig.

ig.

igh.
A/F. szervez. mk. vez.
A/F. szervez. mk. vez.

igh.
igh.
igh.
ig.
igh.
A/F. mkv.
DÖK segítő tanár
igh.
igh.
igazgató
igazgató
minden pedagógus
igh., felsős mkv.
osztályfőnökök, ének
tanárok
igazgató
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Nyári szabadság: július 4 – augusztus 19. (későbbi pontosítás szerint)
Ünnepnapok, megemlékezések, jeles napok:
szeptember 20-24.
szeptember 17-19.
október 3.
október 6.
október 21.
december 6.
december 13.
december 20.
február 25.
március 11.
április 20.
június 3.
június 7- 9.

Szent-Györgyi Nap
úszóverseny szervezése felkérés szerint
Szent Mihály-napi búcsú
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Megemlékezés az 1956. évi forradalomról és szabadságharcról
Mikulás nap
Luca-napi szokások felelevenítése, kulturális projekt nap
Karácsonyi műsor
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatara emlékezés
Megemlékezés az 1848-49. évi forradalomról és
szabadságharcról
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezés
Szent-Györgyi Hét – Ki, mit tud

Iskolai hagyományok:
szeptember 01.
november 15-16.
november 26.
február 11.
június 15.
június 24.

Tanévnyitó ünnepség, elsősök köszöntése
4. évfolyamos tanulók számára felsős tanárok órái az
alsóban
Katalin-bál
Farsang
Ballagás
Ünnepélyes tanévzáró és bizonyítványosztás

Tanítás nélküli munkanapok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

november 11. pályaválasztási nap 1-8. évfolyam
nov. 29. továbbképzés
febr. 3. félévi ért.
február 7. továbbképzés
június 10. osztály kirándulások
június 13. DÖK nap

Diák-közgyűlés:
szeptember 20-24.
március 21-25.

ig. igh.
ig.
ig.
ig.
ig. igh.
igh. igh.

őszi küldöttgyűlés
tavaszi közgyűlés

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata:
év eleji felmérés elvégzése
országos felmérés elvégzése: NETFIT
szakmai felkészülés a felmérésre
mindennapos testnevelés végrehajtása

2021. 09. 13 – 17.
2022. 06. 15-ig
A tanév során két alkalommal szervezünk
belsős szakmai továbbképzést.
A tanév során legalább két alkalommal
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szervezünk belsős szakmai konzultációt.
A nevelőtestület értékeli saját munkáját:
02. 3.

Félévzáró értekezlet:
az I. félév pedagógiai munkájának értékelése,
szakmai továbbképzés
4. sz. tanítás nélküli munkanap

felelős:
igazgató

06. 28.

Tanévzáró értekezlet:
a tanév pedagógiai munkájának értékelése

felelős:
igazgató

Mérések:
DIFER mérés:
Időpont
2021. 10.
13.

Évfolyamok
1.

Terület

A, B, osztályok

Felelős

alapkészségek

Országos Kompetenciamérés:
Adatszolgáltatás november 5-ig.
8. évfolyam: Országos
4-17.
Kompetenciamérés: matematika,
szövegértés, természettudomány, angol
6. évfolyam: Országos
18-31.
Kompetenciamérés: matematika,
szövegértés, természettudomány, angol

igh. alsós
gyógypedagógus

ig.

ig.

Saját tantárgyi mérések: szeptember, május közepe
- Írás/olvasás
- Idegen nyelv
- Magyar nyelv és irodalom
- Szövegértés
- Matematika
. Testnevelés
- Környezetismeretű
Angol mérés a 4. évfolyamon az 5. évfolyamos emelt szintű csoport létrehozásához: 2022.
május 13.
Vizsgák:
Osztályozó vizsgák

Javító vizsgák

2022. január 10-14. I. félév
2022. június 7-9. II. félév
2022. augusztus 26., 29.

4. Táborok szervezése:
A fenntartói döntések alapján kerülhet megszervezésre.
- erdei iskola szervezése
Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
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- nyári iskolai táborok
- tanulmányi, nyelvi tábor
- szabadidős tábor, sport
- gólyatábor a leendő elsősöknek
A tanévet lezáró és az új tanévet indító két hét munkarendjében csak iskolai tábor
szervezhető.
Szabadidős, tanórán kívüli foglalkozásokat szervezünk.
10. Munkarend:
Ügyeleti nyitva tartás 7,00-17,00 alsó- és felső tagozaton.
Csengetési rend:
Csengetési rend:
óra

perc

ügyelet

szünet

perc

7,00-8,00

1.

8,00-8,45

45

8,45-9,00

15

2.

9,00-9,45

45

9,45-10,00

15

3.

10,00-10,45

45

10,45-11,00

15

4.

11,00-11,45

45

11,45-12,05

20

ebédszünet

5.

12,05-12,50

45

12,50-13,10

20

ebédszünet

6.

13,10-13,50

40

13,50-14,10

20

ebédszünet

7.

14,10-14,50

40

14,50-15,05

15

8.

15,05-15,45

40

15,45-16,00

15

9.

ügyelet

16,00-17,00

A hosszabb ebédszünetet az órarendben biztosítjuk.
Vezetői munkarend:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek. 7,00-17,00
Tóth András intézményvezető
Petrik Csilla intézményvezető helyettes, alsó tagozat
Szabó József intézményvezető helyettes, felső tagozat
Fogadóórák:
Vezetői:
Tóth András

Szabó József
Petrik Csilla

egyeztetés alapján
egyeztetés alapján
egyeztetés alapján

Nevelőtestületi:
Munkaterv szerint osztály szinten. A nevelőtestület tagjai a hagyományos fogadó órákat,
hagyományos munkarend esetén, egyéni fogadó órákat szülői kérésre egyeztetett időpontban
online fogadóórát tartanak a tantermen kívüli illetve vírusveszélyes időszakban.
Titkárság:
munkarend: 8,00-16,00, egyszemélyes ügyintézés folyik
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fogadóóra: tanulóknak: tanórák közötti szünetekben
szülőknek: járvány időszakban digitális ügyintézés zajlik elsősorban, normál munkarend
esetén előre egyeztetett időpontban személyes ügyintézést biztosítunk hétfő, kedd, csütörtök:
8,00 -16,00, szerda: 8,00-13,00 péntek: 8,00 - 12,00 órai időpontokban.
kollégáknak: munkaidőben
A napi munka folyamatosságának és zavartalanságának biztosítása érdekében.
A fontos esetekben természetesen a munkatársak elérhetőek más időpontban előre történt
egyeztetés szerint.
13. Tanórán kívüli programok:
Tanítási órák után választható programok a köznevelési törvény szerint délután legalább 4
óráig kerülnek megrendezésre, nem tartunk foglalkozásokat a 0. órában.
Fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó, versenyfelkészítő, szakköri foglakozásainkat
órarendi keretek szerint szervezzük meg.
Iskolán kívüli programok: múzeum-, színház, mozi-látogatás, tanulmányi kirándulás
szervezése az szmk. kezdeményezésére az intézményvezető engedélyével kerül
megszervezésre. Minden tanórán-, iskolán kívüli programról hivatalos értesítést küldünk a
szülőknek, illetve egyeztetünk a szülőkkel. Erdei iskola szervezése is az előbbi rend szerint
történik a fenntartó engedélyének beszerzésével. Határtalanul pályázaton részt veszünk ismét.
Új pályázati lehetőségeket keresünk.
Szükség esetén mindezen programok a hatályos vírus veszély helyzetnek megfelelő
intézkedések alapján lesznek megszervezve, vagy elhalasztva.
Énekkar: az órarendben kerül rögzítésre, tervezett időpont kedd és csütörtök 6. óra
14. Beiskolázás:
Hatályos jogszabályok alapján
1. évfolyam
8. évfolyam, továbbtanulás, felvételi előkészítő: magyar, matematika, angol.
Felelős 1 - 4. évfolyamon: intézményvezető helyettes
5 - 8. évfolyamon: intézményvezető helyettes
Iskolahívogató program: 2021. október - 2022. március között havonta két foglalkozás kerül
megtartásra. Szükség esetén a foglalkozások a hatályos vírus veszély helyzetnek megfelelő
intézkedések alapján lesznek megszervezve, vagy elhalasztva.
Nyílt napok szervezése: 2022. február hónapban kerül megrendezésre a leendő első
évfolyamos tanulók szülei számára.
Egyéb nyílt napok: a szülők, pedagógusok kezdeményezése alapján kerül megrendezésre.
Szükség esetén a foglalkozások a hatályos vírus veszély helyzetnek megfelelő intézkedések
alapján lesznek megszervezve, vagy elhalasztva.
Felelős: intézményvezető helyettes

Hi.: 2022. 06. 15.

15. Iskola egészségügyi ellátás:
Az iskola vezetése a Tankerület irányítása mellett megszervezi a dolgozók
munkaegészségügyi vizsgálatát.
Az iskola vezetése megszervezi a tanulók egészségügyi vizsgálatát, és az egészségügyi
prevencióját.
Elsősegély tanfolyam a tanulóknak és az iskola dolgozóinak.
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Rendelési idő
Dr. Csorba
Noémi
iskolaorvos
Mugits Mónika
védőnő
alsó tagozat
Mugits Mónika
védőn
felső tagozat

Hétfő
8,00-12,00

Kedd
-

Szerda
-

Csütörtök
-

Péntek

-

-

-

8,00-16,00

-

8,00-16,00

-

-

-

„Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme.
Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.” (Wass Albert)

Bp. 2021. aug. 30.

Tóth András
intézményvezető
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