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A Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola 

2022/2023. tanévi munkaterve 

 

 

 

A pedagógiai célra 4 tanítás nélküli munkanap felhasználása: 

▪     PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS –november 2. 

▪     PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP – november 08.  

▪     NEVELÉSI ÉRTEKEZLET –február 24. 

▪     DÖK-NAP – június 15. 

 

I. félév 

szeptemberi feladatok nap felelős  

Tanévnyitó ünnepély 08.31 igh. 

E-naplók megnyitása 09.01.  

Szülői értekezletek:  09. 01. 1.-2. 

09.05. 3-4. 

évfolyam 

09.06. 5.-6. 

évfolyam 

09.07. 7.-8. 

évfolyam 

 

osztályfőnökök 

Szülői nyilatkozatok 

ellenőrzése: napközi, 

étkezés, délutáni 

foglalkozások, egyéb 

 osztályfőnökök 

SZMK-értekezlet 09.08. 17 óra ig. 

Év eleji felmérők 

megíratása 

matematikából 

 szaktanárok 

Angol/német 

szintfelmérők 5-8. oszt.   

 szaktanárok 

Korrepetálások, 

szakkörök, 

09.23. igh. 

szaktanárok 
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szeptemberi feladatok nap felelős  

tehetséggondozó 

foglalkozások, 

felvételi előkészítők 

beindítása  

Első osztályosok 

diagnosztikus mérése 

 osztályfőnökök fejlesztők, igh. 

Őszi egészségnap szept 23/okt 7. szaktanárok 

Év eleji helyesírási és 
szövegértő felmérők 

09.23-ig szaktanárok 

Tanmenetek elkészítése, 

leadása digitális 

formában 

09.23.  

Benedek Elek 

mesemondó verseny – 

iskolai forduló - 

alsó+felső 

a kiírástól függ szaktanárok 

 

Nevezés a Benedek Elek 

versenyre 

iskolai forduló - alsó 

kiírás szerint tanítók, szaktanárok 

Magyar Diáksport Napja 09.30. testnevelők 

A népmese napja az alsós 

osztályoknál  

Rajzpályázat 

09.30. Alsó tagozat 

szaktanárok 

DÖK megnyitó ülés, az 

éves munkaterv 

megbeszélése, versenyek 

elindítása 

 DÖK-vezető 

Teleki Pál Országos 
Földrajz-Földtan 
versenyre nevezés 

 szaktanárok 

Országos Diákolimpia 
nevezés 

 testnevelők 

Öveges J. Fizikaverseny 
nevezés 

 DÖK-vezető 

PROJEKT - Szüret  Alsó tagozat, napközisek  

 

októberi feladatok nap felelős  

Zenei világnap (rádiós 

műsor) 

10.01. szaktanárok 

Statisztika elkészítése 10.01. igh. 

Egészségnapi vetélkedő 
5-6. évfolyam 

10.07 szaktanárok 

Naplóellenőrzés  igh. 
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októberi feladatok nap felelős  

Az állatok világnapja 10.04. Napközisek 

 

Megemlékezés okt. 6-ról 

(rádiós műsor) 

Városi szintű koszorúzás 

10.06. Osztálykeretben alsó 

történelem tanárok 

Bolyai matematika 

csapatverseny (megyei-

körzeti írásbeli) 

 szaktanárok 

Zrínyi 

matematikaversenyre 

nevezés 

10.11. szaktanárok 

A kézmosás világnapja 10.14. védőnő 

Munkanap 10.15.  

Simonyi helyesírási 

verseny 

10.  szaktanárok 

Papírgyűjtés 10.20.  

Ünnepi műsor az 1956-os 
forradalom és 
szabadságharc emlékére 

10.21. szaktanárok  

Osztálykeretben alsó 

Tájékoztatás a felvételi 

eljárás rendjéről, 

pályaválasztási szülői 

értekezlet 

10. 26-27. 

egyeztetés 

szerint 

igh. 

DÖK fórumot előkészítő 

DÖK- ülés 

havonta Dök-vezető 

 

novemberi feladatok nap felelős  

Tanítás nélküli munkanap 11. 02. igazgató 

Helyesírási verseny 5-6., 

7-8. évfolyam 

11. eleje szaktanárok 

   

Pályaorientációs nap 

Érzékenyítő nap 

11.08. szaktanárok 

Alsó tagozat 

Szent Márton-napi 

lámpás felvonulás és 

népszokások 

Márton-napi projektnap 

11.11. alsós és nyelvi munkaközösség, 

osztályfőnökök 

A szülők értesítése 
gyermekeik gyengén 
teljesítésének 
következményeiről 

11.12. szaktanárok 
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novemberi feladatok nap felelős  

A magyar nyelv napja – 

rádiós megemlékezés 

11.13. 

 

szaktanárok  

Fogadóóra 11. 15. szaktanárok, of. 

S. Becz Pál Emlékverseny 11. szaktanárok 

SNI szépíró verseny 11.25. tanítók 

DÖK ülés: decemberi 

programok előkészítése 

 DÖK-vezető 

 

 

decemberi feladatok nap felelős  

Házi nyelvi levelező 

verseny első fordulójának 

lebonyolítása 

12.01-ig  nyelvi munkaközösség 

A tanulók jelentkezése a 
központi írásbeli felvételi 
vizsgára 

12.02. of. 

Történelmi verseny 7-8. 

évfolyam 

12. eleje szaktanárok 

Adventet indító műsor 

dekoráció készítése 

Iskolai adventi 

gyertyagyújtás 

12-01-től 

folyamatosan 

 

Mikulás pecsétgyűjtés 12.06. Gazdikné Csirke Noémi 

Mikulás-heti programok: 

kézműves foglalkozások, 

sorversenyek  

Mikulás-napi vásár 

Manóolimpia 

12.01-04. alsós munkaközösség 

 

 

 

 

Nyelvünkben élünk 

anyanyelvi vetélkedő 7-8. 

évfolyam 

 

12.07. 

 

szaktanárok 

Matematika és magyar 

próbafelvételik írása 

12.-05-16. 

 

szaktanárok 

Luca-napi népszokások és 

vásár 

12.13.  Alsós munkaközösség 

Karácsonyi ünnepkör, 

osztálykarácsony  

12.21. osztályfőnökök 

Tantestületi karácsony  ig. 

Téli szünet előtti utolsó 
tanítási nap: 

 



5 
 

decemberi feladatok nap felelős  

2022 december 
21. (szerda) 

utáni első 
tanítási nap: 
2023. január 9. 
(hétfő) 

 

januári feladatok nap felelős  

Félévi felmérések 01.05-13. szaktanárok 

Diákok fizikai 

állapotának, 

edzettségének mérése 

 szaktanárok 

Kazinczy házi verseny  szaktanárok 

Az első félév vége 01.20.   

Megemlékezés a magyar 

kultúra napjáról rádiós 

01.23. szaktanárok  

Alsó osztálykeretben 

Himnusz- és Szózat 

mondó verseny, illetve 

rajzpályázat 

kiírástól függ szaktanárok 

Osztályozó értekezlet 01.16. igh. 

Központi írásbeli 
felvételik 

01.21.  

Félévi értesítők kiosztása 01.27-ig of. 

Kazinczy területi verseny  szaktanárok 

A lemorzsolódás és a 

kompetenciamérések 

eredményei alapján 

intézkedési terv 

elkészítése 

intézkedésekkel 

 igh. 

Beszámolók elkészítése, 

statisztika 

01.31. of., igh. 

   

 

II. félév 

februári feladatok nap felelős  

Busójárás – projekt 02.10. Alsó tagozat 

Nyelvünkben élünk – 

anyanyelvi vetélkedő 5.-

6. évfolyam 

02.15. szaktanárok  

Farsang  02.17. igh., of. 
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februári feladatok nap felelős  

Listár László történelmi 

verseny 

 szaktanárok 

Szülői értekezletek egyeztetés 

szerint 

osztályfőnökök 

Zrínyi matematika 

verseny 

  

Angol / német nyelvi 

vizsga 6. és 8. oszt. 

02.13.-24. szaktanárok 

Területi idegen nyelvi 

verseny  

02. második fele nyelvi munkaközösség 

Teleki Pál Földrajz-
Földtan Verseny iskolai 
forduló 

 szaktanárok 

Tanulói jelentkezési lapok 

továbbítása 

. igh. és of. 

A kommunista és egyéb 
diktatúrák áldozatai – 
rádiós emlékműsor 

02.24. szaktanárok 

Tanítás nélküli munkanap 02.24. igazgató 

Szóbeli felvételi vizsgák 02.27.-03.14.  

 

márciusi feladatok nap felelős  

Pénz 7 – játékos 

vetélkedő 

03.06-10. matematika- munkaközösség 

Simonyi – I. válogató  szaktanárok 

Nemzetközi nőnap 03.08.  

Víz világnapja projekt 03.12. Alsó tagozat 

Ausztriai Magyar 

Pedagógusok Egyesülete 

mesemondó- és 

szavalóverseny 

kiírás szerint szaktanárok 

Iskolánk bemutatása a 

leendő elsősöknek 

 

 ig. 

Ünnepi megemlékezés 

márc. 15. alkalmából 

03.14. 4. évfolyam 

 

Ünnepi megemlékezés 

Helyszín: Városi Temető, 

Polgármesteri Hivatal 

Koszorúzás 

03.15. 5. évfolyam  

szaktanárok 
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márciusi feladatok nap felelős  

A magyar zászló és címer 

ünnepe 

03.16. tanítók 

szaktanárok 

Petőfi projekt  Nevelőtestület 

KI MIT TUD? 03.20.-24.  

Vers és prózamondó 

versenyek – alsó és felső 

tagozat 

03.23. tanítók 

szaktanárok 

Víz világnapi dekorációk 03.24. szaktanárok Term.tud.MK 

A Föld órája 03.29. of. 

Digitális témahét 03.27.-31.  

 

áprilisi feladatok nap felelős  

Egyéni és 

osztályfényképezés 

 igh. osztályfőnökök 

Tavaszi szünet előtti utolsó 
tanítási nap: 
2023. április 5. 
(szerda) 
utáni első 
tanítási nap: 
2023. április 12. 
(szerda) 

 

Költészet napja - 
megemlékezés és 
rajzpályázat 

04.11. tanítók 

szaktanárok 

József Attila - vetélkedő 04.11. szaktanárok 

A holokauszt áldozatai – 
rádiós műsor 

04.16.  

Megemlékezés a Föld 

napjáról 7-8. évfolyam 

04.22. szaktanárok 

Beiratkozás első 
évfolyamra 

04. 20.-21. ig., igh. 

Fenntarthatósági 
témahét egyéb 
eseményei 

04.24.-28. tanítók 

szaktanárok, Term tud 
munkaközösség 

Városi vers- és 

prózamondó verseny 

kiírástól függ szaktanárok 

A szülők értesítése 

gyermekük gyengén 

teljesítésének 

következményeiről 

04. 18. szaktanárok 

Fogadóóra 04. 25. szaktanárok, of. 

Kuratóriumi ülés  ig. 
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áprilisi feladatok nap felelős  

DÖK ülés: Programok 

előkészítése 

  

 

májusi feladatok nap felelős  

Házi nyelvi levelező 

verseny második 

fordulójának 

lebonyolítása 

05.01-ig nyelvi munkaközösség 

Anyák napja   osztályfőnökök 

Projekt: Felelősséggel az 

állatokért 

05.19. Alsó tagozat 

Megemlékezés - madarak 

és fák napja 

05.10 tanítók 

Matematika vizsga 6. és 

8. oszt. 

05.15-31. szaktanárok 

Megemlékezés - madarak 
és fák napja Fotó 
pályázat felső 

05.10. szaktanárok 

Országos Idegennyelvi 
mérés 

 igh. 

Magyar szintfelmérő 
vizsga - 7. évfolyam 

 szaktanárok 

Országos 

kompetenciamérés 

 igh. 

TERROR HÁZA - 

látogatása 8. évfolyam. 

. szaktanárok 

Történelemvizsga 7. oszt.  szaktanárok 

Év végi felmérők  of., szaktanárok 

Év végi 

évfolyammérések: 

helyesírás, szövegértés, 

matematika 

05.28-ig 

matematika 

05.22.-26. 

 mkv, igh 

Magyar hősök ünnepe – 

rádiós műsor 

május vége szaktanárok 

DÖK ülés: Programok 

előkészítése, évértékelés 

  

 

júniusi feladatok nap felelős  

Megemlékezés a nemzeti 

összetartozás napjáról 

06.05. szaktanárok 

Tanulmányi kirándulások 06.09. osztályfőnökök 
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júniusi feladatok nap felelős  

 

Városi pedagógusnap   

DÖK-nap: Évértékelés, 

éves versenyek 

jutalmazása, díjazása 

06.15.  

Év végi műsorok  alsós mk. 

Osztályozó értekezletek 06.14. igh. 

Beszámolók, eredmények 

leadása, statisztika 

 mkv., igh. 

Utolsó tanítási nap 06.16.  

Ballagás  06.16. ig., igh., of. 

Naplók lezárása  of. 

Tanévzáró ünnepély 06. 22. igh. 

Tanévzáró értekezlet 06. 28. ig. 

Leltározás, termek 

előkészítése, 

szertárrendezés 

Táborok előkészítése 

  

 


