Az Örömhír Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

éves munkaterve a 2020/2021. tanévre
1. NEVELÉSI CÉLOK
Pedagógiai szempontból idén az önállóságra, egyéni felelősségvállalásra és a belső
motiváció megerősítésére kell fektetünk nagyobb hangsúlyt, mivel a járványhelyzet
bizonytalanná teszi a tanárok és a diákok közötti személyes kontaktus lehetőségét. Az
online felületen való oktatást továbbra is működtetjük, használjuk. Célunk a
gyakorlatban hasznosítható, valódi problémák megoldását elősegíteni, mindezt játékos
és élményszerű formákban, szem előtt tartva a tantervi követelmények elvárásait.
Célunk továbbá, hogy diákjainkat továbbra is az igazság keresésére, a bibliai igazságok,
Jézus Krisztus megismerésére ösztönözzük.
A programjainkat a járványhelyzethez igazodva elsősorban osztályszinten fogjuk
megtartani, nagyobb lehetőséget adva a közösségformálásra, az osztályközösségek
megerősítésére.
Ennek
a
célkitűzésnek
a
megvalósításában,
munkánk
eredményességének növelésében kiemelt szerep jut az osztályfőnököknek.
2. KIEMELT PROGRAMJAINK









Népmese napja, pogácsanap (2020. szeptember 30.)
Hálaadónap (2020. november 19.)
Karácsonyi csendesnap (2020. december 18.)
Purim ünnepi hét és Ki mit tud (2021. február 15-19.)
Húsvéti csendesnap (2021. március 31.)
Anyák napi ünnepélyek (2021. május eleje)
Gyereknap és sportdélután (2021. május 28.)
Ballagás (2021. június 11.)

3. A TANÍTÁSI ÉV
A tanítási napok száma: 179 nap (184)
Az első tanítási nap:
2020. szeptember 1. kedd
(Az alapfokú művészeti iskolában: 2020. szeptember 7. hétfő)
Az első félév lezárása:
2021. január 22. péntek
(Az iskola január 29-ig értesíti a diákokat és a szülőket az első félévben elért
eredményekről)
Az utolsó tanítási nap:
2021. június 15. kedd
(Az alapfokú művészeti iskolában: 2021. június 4. péntek)

4. TANÍTÁSI SZÜNETEK
 Őszi szünet: október 23-tól november 1-ig
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első
tanítási nap 2020. november 2. (hétfő)
 Téli szünet: december 21-től január 1-ig
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. január 4. (hétfő)
 Tavaszi szünet: március 31-től április 6-ig
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. április 7. (szerda)
5. RENDKÍVÜLI MUNKANAPOK


2020. december 12. szombat (december 24. csütörtök helyett)

6. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSA ÉS IDŐPONTJA
A szorgalmi idő alatt öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként a következőképpen
használunk fel:




EuroCon egyházi napok: március 10-12. (szerda-péntek)
Tanári továbbképzési nap: március 19. (péntek)
Ballagási ünnepség: június 11. (péntek)

A tanítás nélküli munkanapokon – a szülők igénye esetén – az iskola kiskorú tanulói
számára felügyeletet biztosítunk.
7. ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉSEK







Megemlékezés az aradi vértanúkról (2020. október 6.)
Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról
(2020. október 22.)
Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (2021. február 25.)
Megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról
(2021. március 9.)
Holokauszt emléknap (2021. április 15.)
Nemzeti Összetartozás Napja (2021. június 4.)

8. TANULMÁNYI ÉS EGYÉB HÁZIVERSENYEK



Bibliaismereti verseny (karácsonyhoz és húsvéthoz kapcsolódóan)
Szavalóverseny (a kultúra napjához kapcsolódóan)

A TANÉV RÉSZLETES PROGRAMJA
DÁTUM

NAP

PROGRAM

FELELŐS(ÖK)

SZEPTEMBER
16.00 Évnyitó
Ballagás, elsősök köszöntése

augusztus 31.

hétfő

szeptember 1.
szeptember 1-4.
szeptember 7.

kedd
hétfő

Első tanítási nap, balesetvédelmi oktatás
Szülői értekezletek
Első tanítási nap a művészeti iskolában

szeptember 18.

péntek

Tanmenetek leadásának határideje

szeptember 21.

hétfő

szeptember 21.

hétfő

szeptember 25.
szeptember 30.
szept. közepe

péntek
szerda

szept. 21-okt.12.

Műv. isk. jelentkezési határidő,
csoportok megszervezése
Tanévindítással kapcsolatos teendők,
adminisztrációs feladatok elvégzése, törzslapok,
bizonyítványok megnyitása, naplók indítása
Magyar Diáksport Napja (témanap)
Népmese napja, pogácsanap
SZMK választmány ülése
Pályaválasztást megalapozó kompetenciák
vizsgálata, online felmérés (8.o.)

Tihanyi Imre
Temesi Adrienn
Fébó Éva
osztályfőnökök
osztályfőnökök
AMI tanszakvezetők
Novákné Tömösközy Etelka
nevelőtestület
AMI tanszakvezetők
AMI tanszakvezetők
Kecskés D. Emese
szaktanárok
Novákné Tömösközy Etelka
Novákné Tömösközy Etelka
Tihanyi Imre

OKTÓBER
október 1.

csütörtök

október 6.

kedd

október 16.

péntek

október 19.

hétfő

október 22.

csütörtök

október 22.

csütörtök

október 23.

péntek

október vége

Megemlékezés a zene világnapjáról
Aradi vértanúk – megemlékezés
(iskolai ünnepségre dekoráció készítése: AMI)
Tudásmegosztás – vezetői megbeszélés Isaszegen
A magyar festészet napja – kiállítás
megszervezése
1956-os forradalom – megemlékezés
A szünet előtti utolsó tanítási nap
(Őszi szünet: okt. 23. – nov. 1.)
Nemzeti ünnep
Az iskola tájékoztatja a 8. osztályos tanulókat a
felvételi eljárás rendjéről

AMI színjáték tanszak
Kertész Győző
AMI: képzőművészet tanszak
Novákné Tömösközy Etelka
Tihanyi Imre
AMI: képzőművészet tanszak
Temesi Adrienn
—
—
Tihanyi Imre

NOVEMBER
november 2.
november 13.

hétfő
péntek

A szünet utáni első tanítási nap
Negyedéves értékelések kiadása

november 19.

csütörtök

Hálaadónap

november 19.

csütörtök

Nyílt nap (1)

folyamatosan
nov. vége

Fogászati szűrések
Egyéni fotózások

—
nevelőtestület
Kálai Erika
Papp Mária
Novákné Tömösközy Etelka
Tihanyi Imre
osztályfőnökök
Acél Anikó

DÁTUM

NAP

PROGRAM

FELELŐS(ÖK)

DECEMBER
december 4.

péntek

december 4.

péntek

december 12.

szombat

december 12.

szombat

december 12.

szombat

december 18.
december 18.

péntek
péntek

december 18.

péntek

?
?

Mikulás (osztályonként)
8.o. jelentkezés a központi írásbeli felvételi
vizsgára
Csütörtöki órarend szerinti tanítás
(dec. 24. helyett)
Karácsonyi kézműves foglalkozások
Értesítések kiküldése a gyenge tanulmányi
eredményekről (bukásértesítő)
Csendesnap, osztálykarácsonyok (délig)
Tanári karácsony (délután)
A szünet előtti utolsó tanítási nap
(Téli szünet: dec. 19. – jan. 3.)
Palánta Misszió karácsonyi bábműsora
AMI: színházlátogatás
AMI: adventi műsor és kiállítás

osztályfőnökök
Tihanyi Imre
—
szaktanárok
osztályfőnökök
osztályfőnökök
Novákné Tömösközy Etelka
—
Tihanyi Imre
AMI: színjáték tanszak
AMI tanszakvezetők

JANUÁR
január 4.
január 11.
január 22.
január 22.
január 23.
január 25.
január 26.
január 29.

hétfő
hétfő
péntek
péntek
szombat
hétfő
kedd
péntek

A szünet utáni első tanítási nap
Netfit felmérések (jan. 11. – ápr. 23.)
Az első félév utolsó tanítási napja, első félév vége
A magyar kultúra napjának megünneplése
Középiskolai felvételi – központi írásbeli vizsga
Osztályozó értekezlet – alsósok
Osztályozó értekezlet – felsősök
Félévi értesítők kiadásának határideje

január közepe

Nyílt nap (2)

január vége

AMI vizsgák

—
testnevelő tanárok
—
AMI: színjáték tanszak
—
Novákné Tömösközy Etelka
Novákné Tömösközy Etelka
osztályfőnökök
Novákné Tömösközy Etelka
Tihanyi Imre
AMI tanszakvezetők

FEBRUÁR
február 1-5.

Szülői értekezletek

február 15-19.

Purim ünnepi hét

február 19.
február 19.

péntek
péntek

február 25.

csütörtök

Purim-bál és Talent Show (Ki mit tud?)
Felvételi jelentkezési lapok leadása (8.o.)
Megemlékezés a kommunista diktatúra
áldozatairól
Iskolakóstolgató foglalkozás leendő elsősöknek (1)

osztályfőnökök
Szük Eszter
AMI: tanszakvezetők
Szük Eszter
Tihanyi Imre
Kertész Győző
alsós tanítók

február vége,
március eleje

Szóbeli felvételi meghallgatások a középiskolákban

—

február közepe

Nyílt nap (3)

Novákné Tömösközy Etelka
Tihanyi Imre

MÁRCIUS
március 5.
március 9.
március 10.
március 11.

péntek
kedd
szerda
csütörtök

Háromnegyed-éves értékelések kiadása
1848-as forradalom – megemlékezés
EuroCon egyházi napok – igazgatói nap (1)
EuroCon egyházi napok – igazgatói nap (2)

nevelőtestület
Tihanyi Imre
—
—

DÁTUM
március 12.

NAP
péntek

március 19.

péntek

március 19.
március 25.
március 29.
március 31.

péntek
csütörtök
hétfő
szerda

március 31.

szerda

március közepe
?

PROGRAM
EuroCon egyházi napok – igazgatói nap (3)
Tanulói felvételi adatlapok módosításának
lehetősége a 8.o. tanulói számára
Tudásmegosztás, Isaszeg – igazgatói nap (4)
Iskolakóstolgató foglalkozás leendő elsősöknek (1)
Iskolakóstolgató foglalkozás leendő elsősöknek (2)
Húsvéti csendesnap
A szünet előtti utolsó tanítási nap
(Tavaszi szünet: április 1. – április 6.)
Bibliaismereti verseny
Palánta Misszió húsvéti bábműsora

FELELŐS(ÖK)
—
Tihanyi Imre
nevelőtestület
alsós tanítók
alsós tanítók
Kálai Erika
—
Tihanyi Imre
Tihanyi Imre

ÁPRILIS
április 7.
április 9.

szerda
péntek

A szünet utáni első tanítási nap
Iskolakóstolgató foglalkozás (3)

április 12.

hétfő

Költészet napja, versmondó verseny

április 15.
április 23.

csütörtök
péntek

április 30.

csütörtök

Holokauszt emléknap
Netfit eredmények feltöltési határideje
Értesítések kiküldése a gyenge tanulmányi
eredményekről (bukásértesítő)

április 15-16.

csütörtök,
péntek

április közepe

Beiratkozás a leendő első évfolyamra
Osztályfotózások

—
alsós tanítók
Novákné Tömösközy Etelka
AMI: színjáték tanszak
osztályfőnökök
testnevelő tanárok
osztályfőnökök
Novákné Tömösközy Etelka
Acél Anikó
Acél Anikó

MÁJUS
május 3-7.
május 3.
május 19.
május 24.
május 26.
május 28.

hétfő
szerda
hétfő
szerda
péntek

máj. 31. – jún. 4.

Anyák napi ünnepségek osztályonként
Érettségi vizsgák kezdete (máj. 3-11.)
Kompetenciamérés (angol): 6.o. és 8.o.
Munkaszüneti nap (pünkösd)
Kompetenciamérés (szöv.ért. és matek): 6.o. és 8.o.
Gyereknapi programok, sportnap
Határtalanul! – erdélyi tanulmányút (8.o.)
AMI: színházlátogatás
AMI: Kiállítás a képzőművészet tanszak éves
produktumaiból
AMI: Jövő évi beiratkozások előkészítése

osztályfőnökök
—
szaktanárok
—
szaktanárok
Kecskés D. Emese
Tihanyi Imre
Acél Anikó
AMI színjáték tanszak
AMI képzőművészet tanszak
AMI tanszakvezetők

JÚNIUS
június 4.
június 8.

péntek
kedd

június 8.

kedd

június 10.

csütörtök

Utolsó tanítási nap a művészeti iskolában
Nemzeti összetartozás napja
Országok napja – missziós nap
(a határon túli magyar missziómezők bemutatása)
8. osztályosok bankettje

június 11.

péntek

Ballagási ünnepség – igazgatói nap (5)

június 14.

hétfő

Osztálykirándulások

június 15.

kedd

Utolsó tanítási nap – DÖK nap (sportnap)

június 16.

szerda

Osztályozó értekezletek

—
Tihanyi Imre
Tihanyi Imre
Tihanyi Imre
Tihanyi Imre
Dunai Ildikó
osztályfőnökök
diákönkormányzat
Temesi Adrienn
Novákné Tömösközy Etelka

DÁTUM
június 18.
június első hete
június vége

NAP
péntek

PROGRAM
Évzáró ünnepély és bizonyítványosztás
AMI vizsgák
Tantestületi évzáró értekezlet

FELELŐS(ÖK)
Novákné Tömösközy Etelka
AMI tanszakvezetők
Novákné Tömösközy Etelka

AUGUSZTUS
augusztus 23.
augusztus 25.
augusztus 27.
augusztus 27.

hétfő
szerda
péntek
péntek

Alakuló értekezlet
Javító- és osztályozóvizsgák
Évnyitó értekezlet
Tűz- és balesetvédelmi oktatás

Novákné Tömösközy Etelka
Novákné Tömösközy Etelka
Novákné Tömösközy Etelka
Acél Anikó

