
A Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola  

2021/2022. tanévi munkaterve   

  
  

  

  
Tanítás nélküli munkanapok  

nov.2. kedd pályaorientációs nap 

nov. 26. péntek pedagógus továbbképzés  

jan.28. péntek félévi nevelési értekezlet 

ápr. 9. szombat József Attila est 
jún. 13. hétfő DÖK-nap 
jún. 14. kedd sportnap 
A tanítás nélküli munkanapokon ügyelet biztosítunk  

  

I. félév  
szeptemberi feladatok  nap  felelős   
tanévnyitó  09.01.  igh.  
e-naplók megnyitása  09.01.  igh, of.  
szülői értekezletek  09.01-08.  of.  

rendőrségi 
továbbképzés  

09.05-06.  igh.  

SZMK-értekezlet  09.13.  ig.  
Nagy Sportágválasztó  09.10.  testnevelők, of.  

Zánka 09.13-09.15. of. 

szabacsi mustra 09.18  

tanmenetek 
előkészítése, leadása   

09.24-ig  igh., of.  

korrepetálások, 
tehetséggondozás, 
szakkörök, levelezős 
versenyek beindítása  

09.24-ig  ig., szaktanárok  

Európai diáksport nap 09.24. testnevelők 



Zánka 09.20-09.22. of. 

honvédelmi nap 09.29. alsó tagozat 

nevezés versenyekre  folyamatos  szaktanárok, 
munkaközösségek  

első osztályosok 
diagnosztikus mérése  

folyamatos  igh.  

év eleji felmérők 
megíratása  

folyamatos  szaktanárok  

Városi Sportágválasztó 
Nap  

09.27.  testnevelők, of.  

népmese napja  09.30.  szaktanárok, tanítók  
törzslapok megnyitása  09.30-ig  of., igh.  
Benedek Elek 
mesemondó verseny – 
iskolai forduló, majd 
városi verseny  

09.30.  szaktanárok, tanítók  

DÖK megnyitó ülés – 
az éves programok 
meghatározása  

09.30-ig  DÖK-vezető  

  
októberi feladatok  nap  felelős   

zenei világnap  10.01.  szaktanárok  
egészségnapi vetélkedő 10.01. szaktanárok 
idegennyelvi próba mérés 10.01. igh. 
naplóellenőrzés  10.01-04.  igh.  
statisztika elkészítése  10.01.  igh.  
állatok világnapja  10.04.  tanítók  
megemlékezés okt. 6-ról, 
koszorúzás  

10.06.  történelemtanárok  

papírgyűjtés 10.07. DÖK, tanítók, of. 

honvédelmi projektnap 10.08. felső tagozat 

PIRLS mérés 10.13.  
10.15. 

igh. 

a kézmosás világnapja  10.15.  tanítók, of., védőnő  
a magyar festészet napja 10.18. szaktanárok 
Zrínyi  
matematikaversenyre 
nevezés  

10.19.  szaktanárok, tanítók  



pályaorientációs szülői 
értekezlet  

10.18-19.  igh. 

 megemlékezés az „56-os 
forr. és 
szabadságharcról”  

10.22.  humán munkaközösség  

 tehetséggondozás  folyamatos    
MÁV Szimfonikus 
Zenekar 4 előadására 
(bérlet) min 25 fő   

 havi 
bontásban

   

őszi szünet okt.23-
nov.01. 

  

  
novemberi feladatok  nap  felelős   

szakmák napja – 
pályaorientációs nap  

11.02.  pályaválasztási felelős, igh.  

Szent Márton-napi 
népszokások és lámpás 
felvonulás  

11.11.  alsós és nyelvi 
munkaközösség  

a magyar nyelv napja-
rádiós megemlékezés  

11.13.  humán mk.  

a szülők értesítése 
gyermekeik gyengén 
teljesítésének 
következményeiről  

11.10.  szaktanárok, of.  

Ráckevei Ady Endre 
Gimnázium idegen 
nyelvi versenye   

 nyelvi mk. 

fogadóóra  11.16.  alsó-felső tagozat 
helyesírási verseny 5-8.  
évf.  

11.20.   
11.27.  

humán munkaköz.  

Zrínyi matematika 
verseny 

11.29. matematika mk. 

S. Becz Pál 
emlékverseny  

  humán mk.  

DÖK-ülés, a decemberi 
programok előkészítése  

nov. vége  DÖK-vezető  

 

 

  

  



decemberi feladatok  nap  felelős   
 adventi műsorok, 
dekoráció készítése, 
adventi gyertyagyújtás  

12.01-től 
folyamatosan  

humán és alsós mk.  

 házi nyelvi levelező 
verseny első fordulójának 
lebonyolítása  

 nyelvi mk. 

 ELTE történelmi verseny  szaktanárok 

Mikulás-heti programok: 
vásár, sorversenyek, 
kézműves foglalkozások  
Manóolimpia 

12.01-től   alsós mk.  

tantestületi Mikulásműsor 12.03.   igh.  

a tanulók jelentkezése a 
központi írásbeli felvételi 
vizsgára   

12.03.   szülők, of.  

próbafelvételik írása  12.08.  of., szaktanárok 

 Himnusz- és 
Szózatmondó elődöntő 

  szaktanárok 

Mikulás-kupa 
(sorversenyek)  
Legyél te is angyalka! 

12.11.  testnevelők  

Luca-napi népszokások 
és vásár  

12.11..   DÖK  

iskolai karácsonyfa 
állítása  

dec. közepe   DÖK, napközis nevelők  

adventi és karácsonyi 
műsorok az aulában  

  of., szaktanárok  

osztálykarácsonyok  12.21.  of., igh  
tantestületi karácsony 12.21.  ig. 
téli szünet 2021.12.22.-

2022.01.03. 
  

  

  
januári 
feladatok 

 nap felelős 

félévi felmérés ek  01.04-től 
folyamatosan  

szaktanárok  



a diákok fizika 
állapotának és 
edzettségének  

i  

mérése  

01.04-től  testnevelők  

Kazinczy 
verseny 
iskolai forduló 

 01.15-ig szaktanárok 

központi 
írásbeli 
felvételi 
magyar nyelv 
és irodalom, 
matematika 

 01.22. of., szaktanárok 

megemlékezés 
a magyar 
kultúra 
napjáról 
rádiós műsor 

 01.22. szaktanárok 

Himnusz- és 
Szózat mondó 
verseny, 
illetve 
rajzpályázat  

 egyeztetés alatt humán mk. 

első félév 
vége 

 01.21.  

osztályozó 
értekezlet  

 01.24.  

beszámolók és a félévi 
statisztika elkészítése  

01.30-ig  igh., of.  

félévi értesítők kiosztása  01.28.  of., tanítók  

a lemorzsolódás és a 
kompetenciamérések 
eredményei alapján 
intézkedési terv 
elkészítése, ill. 
intézkedések  

01.04.-03.31.  igh.  

nevelőtestületi értekezlet 
(tanítás nélküli 
munkanap) 

01.28.  ig.  

  

II. félév  

  
februári 
feladatok 

 nap felelősök 

szülői 
értekezletek  

egyeztetés 
szerint 

of., igh. 



területi 
Kazinczy-
verseny  

 
 szaktanárok 

Listár László 
történelmi 
verseny  

 
 történelemtanárok 

angol / német 
nyelvi vizsga 6. 
és 8. oszt.  

 
 nyelvtanárok 

rajz bemutató    alsó mk. 

iskolai 
népdalverseny 

  02.03.  szaktanárok 

farsang   02.11. tanítók, of.  

területi idegen 
nyelvi vers- és 
prózamondó 
verseny 

  02.14.  nyelvtanárok  

tanulói 
jelentkezési 
lapok 
továbbítása 

  02.18. of., igh. 

szóbeli felvételi 
vizsgák  

 02.22-03.16.  of.  

a kommunista és 
egyéb diktatúrák 
áldozatai (rádiós 
megemlékezés) 

 02.25. humán mk. 

  
márciusi feladatok  nap  felelős   

Pénz7  03.06-11.  reál munkaközösség  
területi népdalverseny 
Ráckeve 

03.05. szaktanárok 

vers- és prózamondó 
verseny – iskolai 
forduló   

márc. közepe  szaktanárok, tanítók  

iskolánk bemutatása a 
leendő elsősöknek 
szülői értekezlet a hit- 
és erkölcstan 
oktatásáról  

márc. vége ig.  

ünnepi megemlékezés 
márc. 15. alkalmából  

03.14.  alsós munkaközösség  

városi ünnepi 
megemlékezés, 
koszorúzás  

03.15.  humán mk.  



nyelvünkben élünk-
anyanyelvi vetélkedő 

 szaktanárok 

a magyar zászló és 
címer ünnepe  

03.16.  alsós mk.  

Ki mit tud?  03.21-25.  of., tanítók, szaktanárok  
víz világnapi vetélkedő, 
és dekorálás  

03.22.  reál mk.  

digitális hét  03.23-27.  igh. of., szaktanárok  
iskolai népdaléneklő 
verseny  

03.25.  énektanárok  

a Föld órája  03.28.  of., tanítók  
Ausztriai Magyar  
Tanárok Egyesülete 
szervezésében bécsi 
versmondó verseny  

szervezés alatt  szaktanárok  

 napközis bemutató    alsó mk. 
  

áprilisi feladatok  nap  felelős   
József Attila est  04.09.   
a szülők értesítése 
gyermekük gyengén 
teljesítésének 
következményeiről   

 04.06. of., alsós mk. 

digitális témahét  04.04-08. szaktanárok, of. 
egyéni és osztály 
fényképezés  

 ápr. eleje  igh., of., tanítók  

költészet napja  04.11. humán mk. 

József Attila-nap: városi 
vetélkedő, rendhagyó 
irodalmi órák Pelsőczy  
Lászlóval, versmásoló  
és versíró verseny, 
megemlékezés a költészet 
napjáról – koszorúzás  

 04.11-15.  humán mk., tanítók, igh.  

holokauszt áldozataira 
emlékezés- rádiós műsor 

04.16. humán mk. 

fenntarthatósági hét  04.25-
29. 

   szaktanárok, of.  



látogatás a Terror 
házában 

  történelemtanárok 

papírgyűjtés  04.26.   DÖK, of., tanítók  
megemlékezés a Föld 
napjáról  

04.22.   reál és alsós munkaközösség  

 általános iskolai    
beiratkozás  

04. 21-22.  ig., igh. 

fogadóóra  04.29.   of., szaktanárok, tanítók  
hősök napja – rádiós 
műsor és koszorúzás  

04.29.   humán mk. és 8. évfolyam  

városi vers- és 
prózamondó verseny  

   szaktanárok  

kuratóriumi ülés     ig.  
  

májusi feladatok  nap  felelős   
anyák napja  május eleje  of., tanítók  
madarak és fák napja   05.06.  alsós mk.  
matematikavizsga 6. és 
8. oszt.  

  matematikatanárok  

határtalanul 05.02-06. 
05.16-20. 

of., szaktanárok 

kompetencia, idegen 
nyelvi mérések 6. évf. 

05.18-31.  igh.  

kompetencia, idegen 
nyelvi mérések 8. évf. 

05.04-17.  igh. 

történelemvizsga  05.23-27.  történelemtanárok  
kihívás napja  05.29.  testnevelők  
rendőrmúzeum 
megtekintése  

egyeztetés alatt  humán mk., of.  

levelező versenyek 
értékelése  

folyamatos  szaktanárok  

év végi felmérők írása  folyamatos  szaktanárok  
év végi 
évfolyammérések:  
helyesírás, szövegértés, 
matematika 2-4. oszt., 
olvasás 1. oszt.  

folyamatos  szaktanárok  

a kórus szereplése az 
Erkel Színházban – 
Dalárnap + budapesti 
tanulmányi kirándulás  

egyeztetés alatt  énektanárok  

DÖK-ülés: évértékelés  máj. végéig  DÖK-vezető  
év végi műsorok  folyamatos  alsósok  

  



júniusi 
feladatok 

 nap felelős 

tartós tankönyvek 
beszedése  

 folyamatosan  szaktanárok, of., tanítók  

nemzeti 
összetartozás napja 

  

06.04.  történelemtanárok  

tanulmányi 
kirándulások  

  of., tanítók  

DÖK-nap   06.13. DÖK patronáló tanár, of. 

iskolai sportnap   06.14. of., testnevelők 

ballagás   06.15. ig., igh., of. 

utolsó tanítási nap   06.15.    
leltározás, termek 
előkészítése, 
szertárrendezés, 
naplózárás,  
táborok 
előkészítése  
 

  igh., of. 

tanévzáró 
ünnepély 

  06.20.  ig., igh. 

tanévzáró 
értekezlet 

  06.23.  ig. 

  

  

  
  


