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Jogszabályi háttér 

A 2022/2023. tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások 

alapján, így többek között 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, 

valamint a 70. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

név-használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) 

bekezdése, annak módosításai 

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása 

 a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév 

rendjéről 

 a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet és módosításai 

alapján került összeállításra. 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, 

tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: 

 az intézmény pedagógiai programja, 

 az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai, 

munkaközösségek munkatervei és előző évi beszámolói, 

 a pedagógusok, vezetők, tanulók, szülők elvárásai, előző tanév eredményei, 

tapasztalatai. 

A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok, melyet a 

legitimációs záradék tartalmaz. 

  



5 
  

Személyi feltételrendszer 

Szakos ellátottság 

A tantestület a tanév indításakor 21 főállású pedagógussal kezdett el dolgozni. Egy 

óraadó tanító 13 órában, egy óraadó biológia tanár 3 órában kerül alkalmazásra. 

Egy pedagógiai asszisztens segíti a munkánkat. 

Két pedagógus tartósan távol van. 

Egy iskolatitkár és négy technikai dolgozó támogatja az intézmény működését. 

Az intézmény szakos ellátottságát tekintve az alábbi hiányok mutatkoznak: 

 vizuális kultúra,  

 fizika, 

 biológia, 

 technika tantárgyak. 

Pedagógusminő sítés, tanfelügyeleti ellenő rzés, pedagógus önértékelés 

A 2022/2023-as tanévben Sziklai-Bors Anita Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. 

fokozatot elérő minősítésére kerül sor. 

Tanfelügyeleti ellenőrzésre kerül sor Pescha Józsefné Barna Márta esetében, 

továbbá vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre is számítunk a 2023-as 

évben. 

A pedagógusok önértékelését a BECS munkaterve alapján végezzük. 

Osztály-csoportlétszámok, tantárgyi bontások 

Az iskola 8 évfolyamon 10 osztállyal működik. 

Osztály Létszám Tantárgyi és csoportbontások 

1. osztály 27 fő  

2. a osztály 17 fő Nyelvi csoportbontás szakköri jelleggel 

2. b osztály 15 fő Nyelvi csoportbontás szakköri jelleggel 

3. a osztály 15 fő Nyelvi csoportbontás. 

3. b osztály 20 fő Informatika bontott csoport, nyelvi csoportbontás 

4. a osztály 24 fő Informatika bontott csoport, nyelvi csoportbontás 

5. a osztály 27 fő 
Informatika-technika bontott csoport, nyelvi 
csoportbontás 

6. a osztály 24 fő 
Informatika-technika bontott csoport, nyelvi 
csoportbontás 

7. a osztály 26 fő 
Informatika-technika bontott csoport, nyelvi 
csoportbontás 

8. a osztály 24 fő 
Informatika-technika bontott csoport, nyelvi 
csoportbontás 
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A nevelés-oktatás keretei 

Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés az iskola minden évfolyamát érinti. Tanórai keretek 

között valósul meg az úszásoktatás a 2. és 4. évfolyamokon a tanév teljes 

terjedelmében. Az úszásoktatásra a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános 

Iskola és Gimnázium Tanuszodájában kerül sor megbízási szerződéssel 

foglalkoztatott partnerrel (az uszoda nyitva tartásától függ). 

Hit- és erkölcstan, illetve etika oktatás megszervezése  

Iskolánkban az etika oktatást az alsó tagozatban a tanítók, a felső tagozatban 

szakvizsgázott pedagógus végzi. A hit- és erkölcstan tantárgy oktatásában a Római 

Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi 

Evangélikus Egyház működik közre. 

Egész napos oktatás az általános iskolában 

Az 1-4. évfolyamokon az egész napos iskolaotthonos oktatás keretében a 

gyermekeknek 16 óráig biztosítunk tanórákat, önálló tanulást, szabadidős 

programokat. 16.00 óra után, igény szerint, felügyeletet biztosítunk a gyermekek 

számára. 

Az 5. osztályban napközi várja a gyermekeket, a 6-8. osztályban tanulószobán 

nyújtunk segítséget az ezt igénylő gyermekeknek. Az igények alacsony száma 

miatt a tanévben a napközi és tanulószoba egy csoportként működik. 

A gyermekeknek lehetőségük van a távolmaradásra, melyet az 1. mellékletben 

található kérelem kitöltésével igényelhet a szülő. 

 

Dologi feltételek 

Térítésmentes tankönyvellátás 

A 2022/2023. tanévben az iskola valamennyi évfolyamának valamennyi tanulója 

ingyen kapja a tankönyvet. A könyvek átvételét a szülő vagy a gyermek által aláírt 

átvételi elismervénnyel adjuk át. A tanév végén a 3-8. évfolyamok tankönyveit, 

visszaszedjük, a következő tanév könyvellátására fordítjuk. 

Iskolai étkezés 

Az iskolai étkeztetést Pákozd Nagyközség Önkormányzata biztosítja az Ingókő 

étterem bevonásával. Az iskolatitkár az igények és jogosultságok rögzítésében, a 

napi nyilvántartás vezetésével segíti a polgármesteri hivatal munkáját. 
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Iskolabútorok 

Az intézmény bútorzata elavult. A tanulói asztalokat és székeket folyamatosan 

karbantartjuk, azonban a szekrények, polcok megújítása szükségszerű. 

A tanév folyamán felmérjük a rossz, nem megfelelő minőségű és esztétikai 

állapotú bútorokat, ezeknek felmérése a tavalyi tanévben megtörtént, cseréjét a 

tankerületi központ végzi. 

Iskolaudvar, játszótér 

Az iskola alapítványa és a SZMK közösen anyagilag támogatja a játszótér 

felújítását, azonban szükséges a működtető Székesfehérvári Tankerületi Központ 

és Pákozd Nagyközség Önkormányzatának összehangolt támogatása is ehhez. 

Kommunikáció, tájékoztatás 

A szülőket a gyermekekkel és tanulócsoportokkal kapcsolatos kéréseinkről 

levelezőlistán tájékoztatjuk. Az iskola eseményeit honlapunkon és Facebook 

oldalunkon tesszük közzé. 

Törekszünk az iskola honlapjának folyamatos frissítésére, és az iskolai élet 

sokszínűségének bemutatására, eredményeink és értékeink hangsúlyosabb 

publikálására. 

A 2. számú mellékeltben található a szülők nyilatkozata a személyes adatok 

használatáról. 

Elektronikus (KRÉTA) napló 

A tanévben a KRÉTA elektronikus napló és ellenőrző kizárólagos használata valósul 

meg. A szülők elektronikus ügyintézésének támogatására nagy hangsúlyt 

fektetünk. 

Tanórán kívüli foglalkozások 

Az iskolában szakkör működik az alábbi területeken: 

 énekkar 

 furulya (délutáni foglalkozás az alsó tagozatban) 

 matematika és magyar felvételi felkészítő és korrepetálás 

 angol és német nyelvi előkészítő szakkör (2. osztály) 

Témahetek, témanapok 

Az iskolában szervezett témahetek, a Belügyminisztérium rendelete szerint: 

o A teljes iskolában: 
 Fenntarthatósági témahét 2023. április 24–28. között 

o A felső tagozatban: 
 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között, 
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 Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.  

Versenyek 

Az iskola tanulói a munkaterv versenynaptárában meghatározott házi és 

partnereink által szervezett versenyeken vehetnek részt. 

Mérések, vizsgák 

Az iskolában megszervezendő vizsgák: 

 a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete alapján: 
o bemeneti mérés: 

 8. évfolyamon matematika, szövegértés, 
természettudomány, idegen nyelv 2022. október 10-14. 

 6. évfolyamon matematika, szövegértés, 
természettudomány, idegen nyelv 2022. október 24-28. 

 5. évfolyamon matematika, szövegértés, 2022. november 
16-17. 

 4. évfolyamon matematika, szövegértés, 2022. november 
14-15. 

o kimeneti mérés: 
 4-8. évfolyamokon 2023. március 6. és 2023. június 9. 

között kerül sor későbbi kiírás alapján matematika, 
szövegértés, természettudomány, idegen nyelv 
területeken 

o az 5-8. évfolyamon a tanulók fizikai állóképességét mérő NETFIT 
mérés 

o az 1. évfolyamon DIFER mérés 

 Házi vizsgáink: 
o a történelem szóbeli vizsga a 7. évfolyamon kerül megszervezésre, 

a komplex természettudományos vizsga a kimeneti mérés miatt 
nem kerül megtartásra. 

 A vizsgák és mérések pontos időpontját a munkaterv tartalmazza 
 

Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

Alkalmazotti közösség 

Intézményünkben a dolgozók összessége adja az alkalmazotti közösséget. Az 

alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátását az 

intézményvezető végzi. 

Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladataink: 

- az alkalmazotti közösség összehívása, és a jogkörébe tartozó 

ügyek megtárgyalása. 
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Nevelő testület 

A nevelő-testület az intézmény pedagógus munkakört betöltő pedagógusaiból áll, 

jelenlegi létszáma 21 fő. 

A testület adott évi feladatait és értekezleteit jelen munkaterv tartalmazza, 

viszont a nevelőtestület ettől függetlenül, de jelen tervet figyelembe véve további 

munkatervet is meghatározhat, melyben csak a nevelőtestületi feladatokat és 

hatásköröket tünteti fel. 

A nevelőtestület működésével kapcsolatos feladataink: 

- a nevelőtestület hatékony működésének biztosítása az 

értekezletek segítségével, ennek érdekében az értekezletek 

összehívása, az értekezleteken a megfelelő tájékoztatási 

feladatok ellátása, beszámolás, joggyakorlás, a döntések 

továbbítása. 

Diákönkormányzat 

Diákönkormányzat működik az intézményben, s látja el mindazokat a feladatokat, 

melyeket jogszabály és az iskola egyéb belső szabályzatai a feladat- és 

hatáskörében utalnak. A diákönkormányzat saját SZMSZ-szel rendelkezik. 

A diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok: 

- Tisztségviselők megválasztása, 

- Éves munkaprogram összeállítása, 

- Véleménynyilvánítás a jogosult ügyekben. 

Munkaközösségek 

Az intézményünkben a következő szakmai munkaközösségek működnek: 

Alsó tagozatos szakmai munkaközösség, 

- vezetője: Kerékné Fülöp Annamária 

- tagjainak száma: 12 fő 

Felső tagozatos szakmai munkaközösség, 

- vezetője: Andorka Péter 

- tagjainak száma: 9 fő 

Reál szakmai munkaközösség, 

- vezetője: Csiszár Regina 

- tagjainak száma: 10 
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Humán szakmai munkaközösség, 

- vezetője: Gulyás Edit 

- tagjainak száma: 9 

A szakmai munkaközösségek az intézmény által meghatározott Működési 

Szabályzat szerint működnek. A tanévben folytatandó munkájukról saját 

munkatervet fogadnak el, melyet az intézményi munkatervbe integrálunk. 

A szakmai közösségek működtetetésével kapcsolatos feladatunk: 

- Vezetőjük részt vesz a vezetői értekezleteken és tájékoztatja a 

tagokat. 

- Az intézmény munkatervében vállalt feladataikat teljesítik, 

majd a végzett munkáról beszámolnak. 

Szülő i munkaközösség 

A szülői szervezet önállóan működik, saját Működési Szabályzata van. 

A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: 

- tájékoztatási és koordinációs feladatok, 

- segítségnyújtás a joggyakorlásban. 

A tanév mérföldkövei 

Tanítás nélküli munkanapok 

2022. szeptember 30. pákozdi napok, MDSZ sportnap 

2022. november 7. Pályaorientációs nap 

2023. január 30. Félévzáró értekezlet, nevelési értekezlet 

2023. június 14. DÖK nap, gyereknap 

Munkanapok áthelyezése 

2022. év 

 október 15. szombat munkanap (október 31. pihenőnap) 

2023. év 

 munkanap áthelyezésre nem kerül sor 
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Szünetek idő tartama 

 Az  őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), 
a  szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő). 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), 
a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd).  

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet 
utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).  

Igazgatói szünet 

 Sí szünetet tartunk 2022. február 23-24. 

Nemzeti emléknapok 

aradi vértanúk (október 6.) 

a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 23.) 

a holokauszt áldozatai (április 16.) 

a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 

Az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított emléknapok, megemlékezések időpontjai 

Pákozdi napok, MDSZ sportnap: 2022. szeptember 30. (sportvetélkedők) 

Adventi gyertyagyújtások: 2022. november 28., 2022. december 5., 2022. december 

11., 2022. december 21. 

Magyar kultúra napja 2023. január 23. 

Szülők-nevelők bálja 2023. április 22. 

Madarak és fák napja 2023. május 10. 

Ünnepeink időpontjai 

Aradi vértanúk 2022. október 6. 

1956-os forradalom ünnepe 2022. október 21. 

1848-as forradalom ünnepe 2022. március 14. 

Nevelő testületi értekezletek 

Alakuló értekezlet 2022. augusztus 22. 

Tanévnyitó értekezlet 2022. szeptember 2. 

Félévi osztályozó értekezlet 2023. január 20. 

Félévzáró értekezlet 2023. január 30. 

Tanév végi osztályozó értekezlet 2023. június 15. 

Tanévzáró értekezlet 2023. június 16. 



12 
  

Szülő i értekezletek 

2022. szeptember 6-8. 

2023. január 31. - február 2. 

Fogadóórák 

2022. október 17. 

2022. december 12. 

2023. március 6. 

2023. április 3. 

2023. május 15. (behívásos) 

Nyílt napok 

2023. március 20-23. 

Házi vizsgák időpontjai 

2023. május 25. történelem szóbeli vizsga 7. évfolyam 

A tanév legfontosabb feladatai  

- Az intézmény munkaközösségeinek koordinált működése 

- ÖKO-iskola programjainak megvalósítása, új pályázat előkészítése 

- Tantárgygondozó látogatások a minősítésre váró pedagógusok esetében 

- Felkészítés a pedagógusminősítésre 

- Szóbeli vizsgák a 7. évfolyamon történelem tantárgyakból 

- Bemeneti és kimeneti mérés, NETFIT, DIFER mérés, házi vizsgák 

- Tanulmányi és sportversenyek (helyi versenyek és tankerületi valamint megyei 

versenyeken való részvétel a szervezők kiírása szerint) 

- Az iskola honlapjának folyamatos frissítése, jó kommunikációs stratégia 

kialakítása  

- a Szülői Munkaközösség bevonása az intézmény programjaiba 

Komplex intézményi mozgásprogram 

szeptember: pákozdi napok, MDSZ nap 

október: túrabakancs 

november: asztalitenisz bajnokság és csocsó bajnokság 
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december: Mikulás-futás, fenyő-kupa sor- és váltóverseny 

január: várméta bajnokság  

február: téli sportok (korcsolyázás, szánkózás) 

március: túrabakancs 

április: nyuszi futás 

május: madarak és fák napja 

június: kirándulások, intézményi Bozsik-bajnokság 

ÖKO munkaterv 

Munkatervünkben az ökoszemlélet alapján megvalósítandó programokat így jelöltük. 

Az osztályokban zajló ökoszemlélet-fejlesztést a munkaterv külön nem tartalmazza. 

Közösségépítő  programok 

Munkatervünkben a közösségépítés területén megvalósítandó programokat így 

jelöltük. A felső tagozatban külön pontrendszer alapján kerül értékelésre az egész 

tanévben kifejtett közösségi tevékenység, melyet a tagozat munkaterve tartalmaz. 

Kulturális programok 

Munkatervünkben a kulturális és művészeti nevelés területén megvalósítandó 

programokat így jelöltük. 
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Augusztus 

Munkaterv havi bontásban 

Nap Esemény 
Felelős, 
segítő 

Ellenőrzést 
végzi 

Várható 
költségek 

 

22. 

Alakuló értekezlet 
Molnár Péter 

Kaposiné Holló Ildikó 
   

Munkaközösségek alakuló értekezlete munkaközösségvezetők    

24. Javító- és különbözeti vizsga Bizottságok 
Kaposiné Holló 

Ildikó 
  

25. 

Tankönyvosztás tankönyvfelelős    

Munkaközösségek értekezlete munkaközösségvezetők Molnár Péter   

29. Tankönyvosztás tankönyvfelelős    

31. Tanévnyitó ünnepség 

Pescha Józsefné Barna 
Márta 

Szepesi Anett 
Kulcsár Norbert 
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Szeptember 

Nap Esemény 
Felelős, 
segítő 

Ellenőrzést 
végzi 

Várható 
költségek 

 

1. Első tanítási nap     

2. 

Tanévnyitó értekezlet 
Molnár Péter 

Kaposiné Holló Ildikó 
   

Tűzriadó 
Molnár Péter 

technikai dolgozók 
falugondnok   

5-8. Szülői értekezletek osztályfőnökök Molnár Péter   

12. Szülői kérelmek leadási határideje osztályfőnökök Molnár Péter   

22. 
Autómentes nap 
(felsősöknek kerékpárral a tó körül, alsósóoknak „kis” kör, 
rollerpálya) 

Molnárné Patkós 
Katalin 

Szomor Márta 
Górász Csilla 

Osváth Zsuzsanna 
Andorka Péter 
Molnár Péter 

  
 

29. Magyar népmese napja alsósoknak osztályszinten 
osztályfőnökök 

tanítók 
Kerékné Fülöp 

Annamária 

 

 

30. 
MDSZ sportnap, pákozdi napok 
tanítás nélküli munkanap (1) 
Zenei világnap 

Andorka Péter 
pedagógusok 
Lórántfy Judit 

Kaposiné Holló Ildikó 20000 Ft 
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Október 

Nap Esemény 
Felelős, 
segítő 

Ellenőrzést 
végzi 

Várható 
költségek 

 

3-4. Állatok világnapja (rajz- és fotópályázat, előadás) 

Csiszár Regina 
Kerékné Fülöp 

Annamária 
Máténé Nagy Gabriella 

Osváth Zsuzsanna 
külsős előadó 

DÖK 

Kaposiné Holló Ildikó 30000 Ft 
 

6. Ünnepi megemlékezés – 1849. október 6. Kulcsár Norbert Molnár Péter  
 

10. BiztiBusz foglalkozás – 4. osztály 
Molnárné Patkós 

Katalin 
Szomor Márta 

Kaposiné Holló Ildikó  
 

11. BiztiBusz foglalkozás – 5. osztály 
Molnárné Patkós 

Katalin 
Szomor Márta 

Kaposiné Holló Ildikó  
 

11-12. E-hulladék gyűjtés (elszállítás 12. reggel) Molnár Péter   
 

10-14. Bemeneti mérés – 8. osztály Gulyás Edit mérésvezetők   

15. 

Munkanap 
 
Túrabakancs 
Pályaválasztási kiállítás – 8. osztály 

Molnár Péter 
Lórántfy Judit 

  
 

17. Fogadóóra pedagógusok Molnár Péter   

21. Ünnepi megemlékezés – 1956. október 23. 
Bakkné Farkas Beatrix 

Lórántfy Judit 
Kulcsár Norbert 

Molnár Péter  
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24-28. Bemeneti mérés – 6. osztály Gulyás Edit mérésvezetők   

31. Pihenőnap     
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November 

Nap Esemény 
Felelős, 
segítő 

Ellenőrzést 
végzi 

Várható 
költségek 

 

7. 
Pályaorientációs nap 

tanítás nélküli munkanap (2) 

Osváth Zsuzsanna 
Kulcsár Norbert 

pedagógusok 
Kaposiné Holló Ildikó 150000 Ft 

 

8-10. Papírhulladék gyűjtése 
Molnár Péter 

DŐK 
  

 

10. Márton nap (alsós program) 

Molnárné Patkós 
Katalin 

Szabó Ágnes 
Máténé Nagy Gabriella 

Kerékné Fülöp 
Annamária 

20000 Ft 
 

14-15. Bemeneti mérés – 4. osztály Gulyás Edit mérésvezetők   

16-17. Bemeneti mérés – 5. osztály Gulyás Edit mérésvezetők   

18. Hulladékcsökkentési nap 
Osváth Zsuzsanna 
technikát tanítók 

Csiszár Regina  
 

21-25. Újrahasznosítás hete 
technikát tanítók 

Szabó Ágnes 
Csiszár Regina  

 

28. 1. gyertyagyújtás (1. és 5. osztály) osztályfőnökök Molnár Péter 10000 Ft 
 

29. Mézeskalácssütés (alsós program) 
tanítók 

osztályfőnökök 
Kerékné Fülöp 

Annamária 
30000 Ft 
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December 

Nap Esemény 
Felelős, 
segítő 

Ellenőrzést 
végzi 

Várható 
költségek 

 

1-2. Állatok karácsonya - adománygyűjtés 
Csiszár Regina 
Kerékné Fülöp 

Annamária 
  

 

5. 
2. gyertyagyújtás (2. és 6. osztály) 
 
Mikulásfutás 

osztályfőnökök 
 
 

Andorka Péter 
pedagógusok 

Kaposiné Holló Ildikó 
 

SZMK 
 

 

6. Mikulásváró (alsós program) 
Sziklai-Bors Anita 

tanítók 
osztályfőnökök 

Kerékné Fülöp 
Annamária 

SZMK 
 

9. Mikulásbuli 
DÖK 

Osváth Zsuzsanna 
Andorka Péter  

 

11. Községi gyertyagyújtás (3. évfolyam műsora) 
Csiszár Regina 
Szomor Márta 
pedagógusok 

Kerékné Fülöp 
Annamária 

20000 Ft 
 

12. 

3. gyertyagyújtás (4. és 7. osztály) osztályfőnökök Kaposiné Holló Ildikó  
 

Fogadóóra pedagógusok Molnár Péter   

17. Pedagógusok mentálhigiénés délutánja Molnár Péter   
 

19. Fenyőkupa (felsős program) 
Andorka Péter 
osztályfőnökök 

Kaposiné Holló Ildikó SZMK 
 

21. 4. gyertyagyújtás (3. és 8. osztály) osztályfőnökök Molnár Péter  
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Január 

Nap Esemény 
Felelős, 
segítő 

Ellenőrzést 
végzi 

Várható 
költségek 

 

20. 
Első félév vége 
Osztályozó értekezlet 

Molnár Péter 
Kaposiné Holló Ildikó 

   

23. Magyar kultúra napja Andorka Péter Kulcsár Norbert  
 

27. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök Molnár Péter   

30. 
Félévzáró értekezlet 

tanítás nélküli munkanap (3) 
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Február 

Nap Esemény 
Felelős, 
segítő 

Ellenőrzést 
végzi 

Várható 
költségek 

 

Január 
31-3. 

Szülői értekezletek osztályfőnökök Molnár Péter   

10. Alsós farsang 
Kerékné Fülöp 

Annamária 
tanítók 

Molnár Péter  
 

16. Felsős farsang 
Kulcsár Norbert 

felsős osztályfőnökök 
Kaposiné Holló Ildikó  

 

23-24. Igazgatói síszünet     

28. Iskolaváró 
Molnárné Patkós 

Katalin 
Sziklai-Bors Anita 

Molnár Péter 5000 Ft  
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Március 

Nap Esemény 
Felelős, 
segítő 

Ellenőrzést 
végzi 

Várható 
költségek 

 

6. 

Fogadóóra pedagógusok Molnár Péter   

Matematika verseny 
Górász Csilla 

Kerékné Fülöp 
Annamária 

Csiszár Regina 20000 Ft  

14. 

Ünnepi megemlékezés – 1848. március 15. 
Kulcsár Norbert 

Bakkné Farkas Beatrix 
Kaposiné Holló Ildikó  

 

Túrabakancs 
Molnár Péter 
pedagógusok 

  
 

20-23. Nyílt tanítási napok 
Molnár Péter 
pedagógusok 

   

22. Víz világnapja – érdekes kísérletek 
Csiszár Regina 

Kaposiné Holló Ildikó 
  

 

28-29. BiztiBusz foglalkozások (4-5. osztály) 
Molnárné Patkós 

Katalin 
Szomor Márta 

Kaposiné Holló Ildikó  
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Április 

Nap Esemény 
Felelős, 
segítő 

Ellenőrzést 
végzi 

Várható 
költségek 

 

3. Fogadóóra pedagógusok Molnár Péter   

4. Iskolaváró 
Molnárné Patkós 

Katalin 
Sziklai-Bors Anita 

Molnár Péter 5000 Ft  

5. Húsvéti nyuszifutás, tojáskeresés 
Szomor Márta 

Halasi Lilla 
Kaposiné Holló Ildikó 10000 Ft 

 

13. 
Szavalóverseny, költészet napi QR kódos feladatok és 
eredményhirdetés 

Gulyás Edit 
Sziklai-Bors Anita 

Szepesi Anett 
Andorka Péter 15000 Ft 

 

17-19. Papírhulladék gyűjtése 
DÖK 

technikai dolgozók 
  

 

20-21. Beiratkozás az általános iskola első évfolyamára 
Molnár Péter 

Kaposiné Holló Ildikó 
   

21. Szülői bál SZMK    

24-27. Fenntarthatósági témahét 
Csiszár Regina 

DÖK 
  

 
 

  



24 
  

Május 

Nap Esemény 
Felelős, 
segítő 

Ellenőrzést 
végzi 

Várható 
költségek 

 

6. Madarak és fák napja 

Kulcsár Norbert 
Andorka Péter 
Molnár Péter 
Csiszár Regina 

 10000 Ft 
 

11. Népdaléneklési verseny 
Szomor Márta 

Pescha Józsefné 
 20000 Ft 

 

15. Fogadóóra (csak behívott szülőknek) pedagógusok Molnár Péter   

18. 
Gárdonyi ház kerékpárral 
(5. és 7. osztály) 

Kaposiné Holló Ildikó 
Kulcsár Norbert 
Andorka Péter 
Molnár Péter 

 

Pákozd 
Iskolásaiért 
Alapítvány 

35000 Ft 
 

19. 
Martonvásár 
(6. osztály) 

Gulyás Edit 
Lórántfy Judit 

 

Pákozd 
Iskolásaiért 
Alapítvány 

30000 Ft 
 

25. Történelem vizsga a 7. évfolyamon Kulcsár Norbert Gulyás Edit   
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Június 

Nap Esemény 
Felelős, 
segítő 

Ellenőrzést 
végzi 

Várható 
költségek 

 

3. Nemzeti összetartozás napja 
Molnár Péter 

Kulcsár Norbert 
  

 

5-9. Osztálykirándulások, erdei iskolák osztályfőnökök  800000 Ft 
 

14. 
DÖK nap 

tanítás nélküli munkanap (5) 

Osváth Zsuzsanna 
DÖK 

pedagógusok 
Kaposiné Holló Ildikó  

 

15. 

A tanév utolsó napja     

Osztályozó értekezlet Molnár Péter    

17. 8. osztályosok ballagása 
Kulcsár Norbert 
Lórántfy Judit 

Molnár Péter   

19. Tanévzáró értekezlet Molnár Péter    

22. Tanévzáró ünnepség 
Molnárné Patkós 

Katalin 
Sziklai-Bors Anita 

Molnár Péter 60000 Ft  
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Versenynaptár 

Hónap Nap Esemény Felelős 

Szeptember 
30. Bolyai anyanyelvi verseny nevezési határideje 

Gulyás Edit 
szaktanárok 

16. Bolyai Matematika Csapatverseny nevezési határideje Csiszár Regina 

Október 
11. Zrínyi matekverseny nevezés Csiszár Regina 

14. Bolyai matek iskolai forduló 
Csiszár Regina 
Lórántffy Judit 

November 
11. Bolyai anyanyelvi verseny iskolai fordulója Gulyás Edit 

 Memóriabajnokság BTM-s tanulóknak  

December 3. Bolyai matek szóbeli döntő  

Január 

3. Bolyai természettudományi csapatverseny 1. forduló Kulcsár Norbert 

 Megyei szépíró verseny iskolai fordulója  
 Nyelv-Ész iskolai forduló Gulyás Edit 

Február 17. 
Bolyai természettudományi verseny 2. forduló Zrínyi matekverseny 
2. forduló 

 

Március 
 Megyei szépíró verseny döntöje  

8. Házi matekverseny alsó és felső tagozatban  

11. Bolyai természettudományos verseny döntő  

Április 

 Felhívás alapján:  
 Toldi vetélkedő  

 János vitéz vetélkedő  
 Kempelen napok  
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Nyári táborok 

Nap Esemény 
Felelős, 
segítő 

június 19-23. Bóbita tábor 1. turnus 
Molnárné Patkós Katalin 

pedagógusok 

június 26-30. Bóbita tábor 2. turnus 
Kerékné Fülöp Annamária 

pedagógusok 

július 3-7. Sporttábor 
Andorka Péter 
pedagógusok 

 Erdei vándortábor 
Csiszár Regina 

Pescha Józsefné Barna Márta 

 Erzsébet élménytábor 
Molnár Péter 

Gulyás Edit 
Kőrösiné Bodnár Mónika 
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Legitimációs záradék 

A munkatervet a tantestület elfogadta: 

Pákozd, 2022. szeptember 2. 

 

Molnár Péter 

igazgató 

 

 

Kaposiné Holló Ildikó 

igazgatóhelyettes 

 

A munkatervet a Diákönkormányzat elfogadta: 

Pákozd, 2022. szeptember 2. 

 

Pikó Gábor 

DÖK elnök 

A munkatervet a Szülői Munkaközösség elfogadta: 

Pákozd, 2022. szeptember 2. 

 

Pikó Zoltán 

elnök 
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1. melléklet 

Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

A köznevelési törvény (Nkt.) szerint „általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan 

módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak” (27.§ (2)), és „a tanuló kötelessége, hogy 

ezeken a foglalkozásokon részt vegyen” (46.§ (1). Ugyanakkor a törvény lehetőséget ad arra is, hogy a szülő kérelmére az 

igazgató saját hatásköre alapján ez alól felmentést adhasson (55.§). 

Ez a szabályozás 2013. szeptember 1-től minden általános iskola minden évfolyamára vonatkozik. 

Az alábbi kérelem benyújtásával Ön rendelkezhet gyermeke délutáni elfoglaltságairól. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KÉRELEM 

(Beküldési határidő: 2022. szeptember 13.) 

Tisztelt Igazgató Úr! 

Kérem, hogy ____________________________________ __. osztályos tanulót  a 2022/2023. tanévre a kötelező 16 óráig 

tartó délutáni iskolában tartózkodás alól az alábbi napokon: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek (a megfelelő aláhúzandó) 

felmenteni szíveskedjék.  

Indoklás: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kérelmező szülő/gondviselő kijelentem, hogy gyermekem iskolai távolmaradásának idejére felügyeletéről én gondoskodom, 

és tudomásul veszem, hogy ezen időben mindennemű felelősség engem terhel. 

Jelen kérvényben jelölt időpontok, vagy körülmények változása esetén élni kívánok a módosítás lehetőségével. 

 

Kelt.: Pákozd, 2022. szeptember __. 

 

…………………………………….. 

szülő (gondviselő) 
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2. melléklet 

Nyilatkozat személyes adatok használatáról (szülő) 

Hozzájárulok, hogy az alábbi személyes adataimat 

név:  ........................................................................................................................................................  

telefonszám:  ........................................................................................................................................................  

e-mail cím:  ........................................................................................................................................................  

valamint gyermekem személyes adatait (név, születési adatok, lakcím, TAJ szám) felhasználják az iskola tanuló-nyilvántartásához. 

Engedélyezem, hogy az iskola levelezőlistáján szerepeljek, azon információt kapjak. Az e-mail cím harmadik félnek nem adható át. 

Hozzájárulásom a tanév végéig adom. 

Pákozd, 2022. szeptember __. 

____________________________________ 

aláírás 

 


