2.sz. melléklet

A Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola 2018/2019. tanévének feladatterve, programjai havi lebontásban
A feladattervben a következő jelölések jelentése:
Kiemelt program
Szülői értekezletek, fogadóóra, értekezletek
Ünnepek
Tanításmentes napok
2018Éves munkatervi program
2019
megnevezése
2018.
augusztus.
28.

Első osztályosok tábora

szeptember
3. 8.00 óra

Tanévnyitó ünnepély

szeptember
6.
szeptember.
első hete
szeptember
10-11.
(hétfő,
kedd)
szeptember
17-ig
szeptember
18-ig

Munkaközösség
Szeptember
Alsós munkaközösség

Napközis és tanórán kívüli
tevékenységet szervező mk.

Felelős/ök név szerint

Szükséges
eszközök,
forrás

Ellenőrzésért
felelős
megnevezése

Juhászné Hüse Anikó
Harasztosi Enikő

sporteszközök,
tornaterem,
ragasztó, 15-ös
tanterem
színpad,
hangosítás,
padok, székek,
elsősöknek,
nyakkendő
osztályterem

Fendrikné Kondor
Ildikó mk.vez.

Juhosné Ignáth
Erzsébet

Szülői értekezlet (1. évfolyam)

Osztályfőnöki mk.

Nevelői ügyelet beindítása

Osztályfőnöki mk.

elsős osztályfőnök és
napközis nevelő
minden osztályfőnök

Szülői értekezlet (2-8. évfolyam)

Osztályfőnöki mk.

2-8.évf. osztályfőnökök

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások
beindítása
A levelezős versenyek beindítása,
versenyek ismertetése, népszerűsítése.

Napközis és tanórán kívüli
tevékenységet szervező mk..
Tehetséggondozó mk.

minden
foglalkozásvezető
Nagyné Kiss Melinda
mk.vez.

osztálytermek

intézményvezetőhelyettes

intézményvezető helyettes
Hadas Mariann
mk.vez.
intézményvezető helyettes
intézményvezetőhelyettes
intézményvezetőhelyettes
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szeptember
18-ig.
szeptember
21.

Kirándulás Hármashegyaljára –
Projektnap. Családi nap

DÖK, alsós munkaközösség,
osztályfőnöki munkaközösség
Osztályfőnöki mk.
természettudományi mk.

szeptember
24..

Tanmenetek elkészítése

Minden munkaközösség

október 1.

Anyakönyvek megnyitása

október 5.

Az aradi vértanúk napja

szeptember
vége vagy
október
eleje
október
19.

Őszi hulladékgyűjtés

október 25.

október 26.
október 26.

Diákönkormányzat újjáalakulása

Megemlékezés október 23-áról Koszorúzás a kopjafánál,
megemlékezés.
Bemutató óra az 1. osztályban az
óvónők részére

Juhászné Vígh Judit

Ebédlő

Hadas Mariann, Kőnig
Szabolcs, BodrogváriCsikó Attila

15 oklevél,
sporteszközök(
rendelkezésre
áll),osztályonké
nt feladatlapok

intézményvezető helyettes
intézményvezető

Minden osztályfőnök és
szaktanár

mk. vezetők,
intézményvezető

Október
Osztályfőnöki mk.

minden osztályfőnök

Hadas Mariann
mk. vez.

Napközis és tanórán kívüli
tevékenységet szervező mk
DÖK

Juhosné Ignáth Erzsébet,
osztályfőnökök
Juhászné Vígh Judit

2 db koszorú (
DÖK)
parkoló,
konténer

humán mk, alsós mk.

Ádám Judit
Fendrikné Kondor
Ildikó
Harasztosi Enikő
Juhászné Hüse Anikó

virágok,
koszorú (DÖK)

intézményvezető

meghívó,
tájékoztató
kiadvány az
iskolánkról(
100db)

intézményvezető
Fendrikné
Kondor Ildikó
mk.vez.

Alsós mk.

A DIFER mérés tanulói létszámának
megküldése a Hivatal részére
Külső helyszínen megvalósuló szakmai
továbbképzés a nevelőtestület részére

intézményvezető

fejlesztő pedagógus
intézményvezető helyettes
November
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november

Külső helyszínen megvalósuló szakmai
továbbképzés a nevelőtestület részére

intézmányvezetés

Tarnócziné Csahóczi
Tímea

EFOP-3.11.1.17 azonósító
számú „ Szülősuli” pályázat

november
8.

Márton-napi és Halloween játszóházi
foglalkozás alsó tagozatosok, óvodások
és családjuk számára.

Idegen nyelvi mk.

Dr Móré Csabáné
Veress Edit

november
9.

Pályaorientációs nap

Osztályfőnöki
munkaközösség, alsós mk.

Hadas Mariann,
Fendrikné Kondor
Ildikó

november
20.

Leendő első osztályos tanítók bemutató
órái
„Észbontó” játékos foglalkozás az
óvodásoknak
Szülői tájékoztató
Az Országos kompetenciamérés adatainak
megküldése a Hivatal. részére

Alsós mk.
Napközis és tanórán kívüli
tevékenységet szervező mk

Fendrikné Kondor
Ildikó, Nagyné Kiss
Melinda
Juhosné Ignáth
Erzsébet,

anyagszükségle
t (papíráru kb.
80 fő részére),
termek,
plakátok A3,
A4 méretben
lehetőség
szerint külső
partnerek,
előadók (
folyamatban)
anyagigény kb.
30 főre
kézműves
foglalkozáshoz

november23
.
november.
30.

Dr. Móré
Csabáné Veress
Edit mk. vez.

intézményvezető,
intézményvezetőhelyettes
intézményvezetőhelyettes

.intézményvezető,
intézményvezető helyettes

A DIFER mérések befejezése

fejlesztőpedagógus
December

december3.

Bukáspapírok kiküldése

Osztályfőnöki mk.

Hadas Marianna

fénymásolás az
érintett tanulók
létszámának
megfelelően

intézményvezetőhelyettes
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december 6.

Mikulásváró iskolánk alsó tagozatos
diákjainak

Osztályfőnöki mk.

5. oszt. osztályfőnök

december 7.

Krampusz kupa Ovis focibajnokság
nagycsoportosoknak

Természettudományi mk

Kőnig Szabolcs,
Bodrogvári-Csikó
Attila,

december
10.
december
10.
december
13.

Fogadóóra

Osztályfőnöki mk.

„Szép Magyar Beszéd” – Kazinczy szépkiejtési verseny
Christmas party /Weihnachtsparty
Ünnepváró akadályverseny

Humán mk.

Minden osztályfőnök és
nevelő
Ádám Judit

december
21.

Karácsonyban karácsony van
közös ünnepvárás és karácsonyi vásár

Idegen nyelvi mk.

DÖK,minden nevelő

Dr Móré Csabáné
Veress Edit

minden osztályfőnök
Napközis és tanórán
kívüli tevékenységet
szervező mk

tornaterem,
hangosítás,
szaloncukor az
alsós tanulók
részére
tornaterem,érm
ek, oklevelek,
ajándék kb 40
főre
jelenléti ívek
könyvtár
14-es terem, 16os terem,
jutalom,
feladatlapok kb
50 főre
karácsonyfa,
dekoráció,
asztalok
( DÖK, SZM)

intézményvezetőhelyettes

intézményvezető

Hadas Marianna
mk. vez.
intézményvezetőhelyettes
Dr. Móré
Csabáné Veress
Edit mk.vez.
intézményvezetőhelyettes

Január
2019. január
7-től május
31-ig

Fitt vizsgálat és mérési eredmények
feltöltése

Természettudományi mk.

testnevelő tanárok

felméréshez
szükséges
eszközök,
adatlapok a
tanulói
létszámnak
megfelelően

Bodrogvári-Csikó
Attila mk. vez.
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január 11.,
18.
január

Korcsolyázás

Természettudományi mk.
Osztályfőnöki mk.

január 23.

8. évfolyam továbbtanulási lapjainak
elkészítése
Alsós szavalóverseny

január 30.

Félévi értekezlet

február 1112.
február 21.

Szülői értekezlet
Maszkabál alsós diákoknak

február 21.

Farsang a felsősöknek

február 25.
február

A kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak napja
Zrínyi Ilona Matematikaverseny

március

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny

Alsós mk.

testnevelő tanárok,
napközis nevelők
Nemes Ilona, Ádám Judit
Fendrikné Kondor
Ildikó

autóbusz (SZM)
fénymásolás,
postázás
könyvtár,
jutalom, oklevél
30 főre

munkaközösségvezetők
Február
Osztályfőnöki mk.
Alsós mk., Napközis és
tanórán kívüli tevékenységet
szervező mk
.
DÖK

Humán mk.
Tehetséggondozó mk.
Március
Humán mk.

Bodrogvári-Csikó
Attila mk. vez.
intézményvezetőhelyettes
Fendrikné
Kondor Ildikó
mk.vez.
iskolavezetés

minden osztályfőnök és
nevelő
Fendrikné Kondor
Ildikó, Juhosné Ignáth
Erzsébet

osztálytermek,
jelenléti ív

Juhászné Vígh Judit,
osztályfőnökök

Tornaterem,
asztalok, székek
a felsősök
létszámának
megfelelően,
jutalom,
( DÖK, SZM)
dekoráció,
fénymásolás
fénymásolás

intézményvezető

fénymásolás kb
30 főre

intézményvezetőhelyettes

minden osztályfőnök,
rajzszakos kolléga
Nagyné Kiss Melinda
Ádám Judit

intézményvezető
intézményvezető
helyettes

intézményvezető
helyettes
intézményvezető
helyettes
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március

március
14.
március 21.

március18.
-22.

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
megyei forduló.

Tehetséggondozó mk.

Nagyné Kiss Melinda

könyvtár
feladatlapok
(MATEGYE)

intézményvezetőhelyettes

Megemlékezés az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
évfordulójáról,
Utazás Meseországba
vetélkedő alsó tagozatosoknak

Humán mk.

Ádám Judit

dekorációs
anyag

intézményvezetőhelyettes

Alsós mk.,

Fendrikné Kondor Ildikó

intézményvezetőhelyettes

Fenntarthatósági Témahét
Ökoiskolák városi vetélkedője

Természettudományos mk

Nemes Ilona

Osztályfőnöki mk.

Hadas Marianna

fénymásolás,
feladatlapok,
jutalom, oklevél
40 résztvevő
fénymásolás,
feladatlapok,
jutalom,
oklevél 50 főre
Feladatlap.
jutalom

március 26.

Illemtan vetélkedő
5-8. évf.

április.8.12.

Digitális Témahét
NI robotika bemutató

április11.

A költészet napja

Humán mk., alsós mk.

április 12.

Húsvétváró
Tojásfa állítása
A holokauszt áldozatainak napja

Napközis és tanórán kívüli
tevékenységet szervező mk
Humán mk.

„A nyelv egy szépen szóló muzsika”
megyei helyesírási és nyelvhelyességi
verseny

Humán mk.

április 12
április 16.

Április
Természettudományos mk

Pallásné Kocsis
Gabriella
Ádám Judit, Fendrikné
Kondor Ildikó
Juhosné Ignáth Erzsébet
minden osztályfőnök,
rajzszakos kolléga
Ádám Judit

Bodrogvári Csikó
Attila
intézményvezető

számítástechni
ka tanterem,
számítógépek,
LEGO robotok
udvar,
fénymásolás
dekoráció

intézményvezetőhelyettes
intézményvezető

oklevelek,
jutalom,
sokszorosítás

Ádám Judit mk.
vez.

intézményvezetőhelyettes
Juhosné Ignáth
Erzsébet mk. vez.
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április 17.

Megyei német nyelvi akadályverseny

Idegen nyelvi mk.

Dr. Móré Csabáné
Veress Edit, Fórizs
Annamária

április 26.

Aquaticum látogatás

Természettudományi mk.

április 26.

Sudoku verseny

Alsós mk.

Bodrogvári-Csikó
Attila,Kőnig Szabolcs,
kísérők
Fendrikné Kondor Ildikó,
Nagyné Kiss Melinda

kb 120
versenyző
részére
vendéglátás a
versenyzők(120
fő), a felkészítő
pedagógusok és
a meghívott
vendégek
részére (60 fő)
oklevelek,
Dr. Móré Csabáné
jutalom,
Veress Edit mk.
sokszorosítás
vez.
kb 60
versenyző
részére
vendéglátás a
versenyzők(60
fő), a felkészítő
pedagógusok és
a meghívott
vendégek
részére (60 fő)
A külső
zsűritagok
részére ajándék
( kb 10 fő)
intézményvezetőhelyettes
fénymásolás kb
30 főre

intézményvezetőhelyettes
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május 2.

Bukáspapír kiküldése

Május
Osztályfőnöki mk.

május 7.

Fogadóóra

Osztályfőnöki mk.

szaktanárok

május 10.

Jankó Csaba emléktorna – városi
labdarúgó bajnokság

Természettudományi mk.

Bodrogvári-Csikó
Attila, Kőnig Szabolcs

május

Hulladékgyűjtés

DÖK

Juhászné Vígh Judit

május 22.

Országos Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évf.

Idegen nyelvi mk.

május 29.

Országos kompetenciamérés 6. és 8. évf.

május 29.

Osztálykirándulások

június 3.
június 4.

Szülői értekezlet a leendő elsős gyerekek
szüleinek
A nemzeti összetartozás napja

június 12.

DÖK-nap

minden osztályfőnök és
nevelő

osztályfőnökök,Juhosné
Ignáth Erzsébet
Humán mk., Term. tud. mk.
osztályfőnökök,
Juhosné Ignáth
Erzsébet
Osztályfőnöki mk.
minden osztályfőnök és
nevelő
Június
Fendrikné Kondor Ildikó,
Alsós mk.
Nagyné Kiss Melinda
Humán mk.
Fórizs Annamária,
Juhászné Vígh Judit
DÖK

Juhászné Vígh Judit

fénymásolás az
érintett tanulók
létszámának
megfelelően
tantermek
focipálya,
érmek( 30 db),
kupák, (3
db)oklevelek,
(10db)
vendéglátás kb
50 főre
parkoló,
konténer( külső
partner)
tantermek,
feladatlap
tantermek,
feladatlan

Hadas Marianna
mk.vez.
Hadas Marianna
mk.vez.
Bodrogvári-Csikó
Attila mk.vez.

intézményvezető
intézményvezetőhelyettes
intézményvezetőhelyettes
Hadas Marianna
mk.vez.

tantermek,
folyosó, udvar,
tornaterem,
fénymásolás
Tornaterem,

intézményvezetőhelyettes
intézményvezetőhelyettes
intézményvezető
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június 14.

június 17.
június 21.

június 28.

Ballagás

Az osztályok munkájának év végi értékelése
Tanévzáró ünnepély

Év végi értekezlet

Osztályfőnöki mk.

Nemes Ilona, Ádám
Judit, Hadas Marianna,
Juhászné Vígh Judit

Osztályfőnöki mk.
Napközis és tanórán kívüli
tevékenységet szervező mk.

Hadas Marianna
Juhosné Ignáth
Erzsébet

iskolavezetés

eszközök a
programok
megvalósításáh
oz,
jutalmazás
(DÖK)
oklevelek,
jutalomkönyve
k, dekoráció,
díszítés( SZM)
színpad,
hangosítás,
padok, székek,
jutalmak
(oklevél,
könyv) DÖK

intézményvezető

intézményvezető
intézményvezető
helyettes

intézményvezető

