AUGUSZTUS

esemény
Alakuló
értekezlet

időpont
nevelőtestületi 24.

Javító vizsgák

25-26.

Tanévnyitó értekezlet

28.

Munkaközösségi
24-27.
értekezletek
munkaközösségi
munkatervek elkészítése,
leadása
Tanévnyitó ünnepség

1.

SZEPTEMBER

Első évfolyamos szülői 1.
értekezletek
Szülői értekezletek
DÖK alakulók

09.jan
3.

Osztálydekoráció
elkészítése

hónap
folyamán

Szakköri/sportköri/énekka
ri igények

első héten

Tankerületi tanács DÖK
delegált választás

08.

Intézményi
munkaterv 11.
elkészítése, leadása
Tankönyvrendelés
lezárása

15.

Tanmenetek elkészítése,
bemutatása, jóváhagyása

15.

Felsős
munkaközösségi harmadik
foglalkozás:
alsó-feleső héten
átmenet

Színházbérletek
megvásárlása

hónap
vége

Óvoda-iskola átmenetet hónap
segítő
munkacsoport vége
alakulása 1. és 4. osztályos
tanítók
és
óvónők
részvételével
Őszi játszóház az SNI hónap
tanulóknak
vége
KAP értekezletek

negyedik
héten

A Magyar Diáksport Napja 25.
- Mesebeli 7 próba

Osztálykirándulások
családi napok

- 25-26.

Tanulói
képességek 30.
diagnosztizálása,
tehetséges tanulók szűrése,
fejlesztési területek, együtt
működési
lehetőségek
meghatározása,
tehetségazonosítás
Levelőző
versenyekre
jelenkeztetés

a hónap
folyamán

A magyar népmese napja, 30.
könyvtárlátogatás
nagycsoportos óvodások
bevonása
Átmenetek
program 25.
(EFOP
3.1.5.)
kapcsolatfelvétel Ady-Bay
Gimnáziumban
Reál
munkaközösségi
értekezlet
Honvédelmi haditorna
25.

IKCST
szerinti a hónap
programok, értekezletek, folyamán
mérések, továbbképzések
Statisztika
elkészítése,
adatszolgáltatás

1.-15.

Munkaértekezlet

5.

Munkaértekezlet
6.
2020. Fennntarthatósági 5-9.
témahét (pótlás)

OKTÓBER

ECDL
jelentkezés

vizsgára folyamato
s

Aradi vértanúk - Nemzeti
ünnep – iskolai ünnepség

5.

Aradi vértanúk - Nemzeti 6.
ünnep – városi ünnepségen
Bemeneti
mérések
megírása, szociometriai
mérések
IKCST
szerinti
programok, értekezletek,
mérések, továbbképzések
Játszótársam,
akarsz-e lenni?
kiírása

hónap
folyamán
a hónap
folyamán

mond, 08.
verseny

Tökfaragó verseny
DIFER mérés

utolsó
héten
09-től

Alsós
munkaközösségi
értekezlet

hónap
folyamán

Felsős
munkaközösségi
foglalkozás

harmadik
héten

Konfliktuskezelés
szaktanácsadás
SNI-s gyerekek
fejlesztésének
megbeszélése

- a hónap
folyamán
egyéni 16.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc ünnepe

22-23.

Október 23-ai nemzeti 22.
ünnep
–
települési
rendezvényeken
Őszi témahét - programok 19-22.
a
felső
tagozatos
diákönkormányzattal (4.
évfolyam)
Őszi témahét - családi nap

19-22.

Óvodások
és
szüleik 19-22.
fogadása - nyílt tanítási
órák
Bűnmegelőzési
fórum; 22.
Nevelőtestületi
továbbképzés - tanítás
nélküli munkanap
Nevelőtestületi
25.
továbbképzés - tanítás
nélküli munkanap
Óvodások
és
szüleik 25.
fogadása - nyílt tanítási
órák
Különleges bánásmódot 27.
igénylő tanulók szüleivel
az előrehaladás, fejlesztés
megbeszélése
Átmenetek
program hónap
(EFOP 3.1.5.) az Ady-Bay folyamán
Gimnáziumban
Jelentkezés a "Túzok tusa" hónap
természettudományi
folyamán
vetélkedőre
Felkészülés
az
szavaló versenyre

Ady hónap
folyamán

Reál
munkaközösség utolsó hét
foglalkozása:témahetek,
aktuális
feladatok
megbeszélése
DIFER létszám feltöltés

22-ig

Kerékpártúrák
TÁMOP3.1.4.C-14

a hónap
folyamán

Felsős munk. értekezlet: a
beilleszkedés tapasztalatai
Őszi szünet előtti utolsó
tanítási nap

harmadik
hét
22.

Őszi szünet utáni első 2.
tanítási nap

NOVEMBER

Egészségnevelési hónap: egész
osztály,
telephely
és hónapban
intézményi
szintű
programok az egészség
jegyében,
Munkaértekezlet
2.
Munkaértekezlet
3.
Átmenetek
program a hónap
(EFOP 3.1.5.) az Ady-Bay folyamán
Gimnáziumban
IKCST
szerinti a hónap
programok, értekezletek, folyamán
mérések, továbbképzések
Egészségnevelési hónap
a hónap
folyamán
Pályaválasztási témanap

09.

Pályaválasztási témahét

09.-13.

Pályaválasztási
tanítás
nélküli munkanap

09.

Felsős
munkaközösségi
értekezlet - pályaválasztás

hónap
folyamán

Nyelvi
témahét hónap
TÁMOP3.1.4.C-14
folyamán
Alsós
munkaközösségi hónap
értekezlet - Tájékoztatás az folyamán
első osztályos tanulók
iskolai beilleszkedéséről
Drogprevenciós előadás a 11.
7.b és 7. c osztályokban
Pályaválasztási
értekezletek

szülői 12.nov

Alsós
munkaközösségi
értekezlet:
"óralátogatások,
hospitálások"
Tanulmányi versenyek a 8.
évfolyamosok számára

hónap
folyamán
hónap
folyamán

Ady-hét, Ady szavaló 18-21.
verseny 7.-8. évf. számára
Jelentkezés a megyei hónap
Varga Tamás matematika folyamán
versenyre
Angol-amerikai
Országismereti Verseny

hónap
folyamán

"Ismerd
meg
Békés
megyét"
természettudományi,
kistérségi vetélkedő
Egészségnevelési hónap 16-20.
rendezvényei
a
felső
tagozatos
diákönkormányzattal (2.
évfolyam)
Ifjú zenebarátok napja

22.

Őszi
intézményi 24.
nevelőtestületi értekezlet:
EFOP315, belső képzést
támogató ért.

Szülői értekezletek (1.-4.
évf.)
Szülői értekezletek (5.-7.
évf.)
Adventi
készítése
Salátaparti
formában

-

23-27.
23-27.

koszorúk harmadik
verseny; hét
megújított

Játszótársam…
verseny 27.
döntőjének előkészítése
munkaközösségi
foglalkozáson

Nagycsoportos óvodások 23-27.
látogatása, nyílt napok

Részvétel az Okányi Ált.
Isk.
Sarkadkeresztúri
Telephelyének „Kapkodd a
lábad „vetélkedőjén
Simonyi Zs. helyesírási
verseny iskolai fordulója

a hónap
folyamán
hónap
folyamán

Tanulmányi
és a hónap
szavalóversenyek az Ady- során
Bay Gimnáziumban
KAP értekezlet

negyedik
hét

A gyerekek első 3 havi
munkájának értékelése

23.

Ügyesebb vagy, mint egy 23.-27.
ötödikes? – egészségügyi
vetélkedő

27.

DIFER mérések leadása

30.

D
E
C
E
M
B
E
R

Játszótársam… döntő

Különleges bánásmódot 30
igénylő tanulók szüleivel
az előrehaladás, fejlesztés
megbeszélése
Bukásértesítők kiküldése

utolsó hét

Alsós
munkaközösségi utolsó hét
értekezlet - a karácsonyi
műsor előkészítése
Karácsonyi készülődés és 4./12.
kézműves
vásár
szervezése
és
lebonyolítása

Advent: megemlékezések, hónap
műsorok, koszorúkészítés, folyamán
látogatás
a
szeretetotthonokban, SNI
műsorok
Munkaértekezlet

7.

Munkaértekezlet
8.
Átmenetek
program hónap
(EFOP 3.1.5.) az Ady-Bay folyamán
Gimnáziumban
Reál
munkaközösség
foglalkozása:aktualitások

1. hét

Mikulás nap az iskolában
és az Idősek Otthonában

7.

Mikulás várás, "Jön a 7.
Mikulás" - a Kötegyán
Település
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
családi
programjának segítése
Áthelyezett
munkanap 7.
(december 24.), Mikulás
mozi
Mikukás vonat
hónap
eleje
Alsós
munkaközösségi
értekezlet
Aktuális
feladatok,
események,
erősségek-gyengeségek
Felsős
osztályfőnöki
munkaközösségi
értekezlet

hónap
folyamán
második
hét

Kazinczy szép kiejtési a hónap
verseny
előkészítése, folyamán
versenyzőválogatás
a
városi szavalóversenyekre
Kapcsolat felvétele az 11.
óvodával,
óvodások
meghívása az iskolai
rendezvényekre,
bevonásuk a műsorba
Áthelyezett
munkanap 12.
(december 27.)

"Cipősdoboz akció"
jótékonysági
adománygyűjtés

- 12.

Települési
adventi a hónap
programban való részvétel folyamán
Benevezés a Bendegúz a hónap
nyelvészversenyre
folyamán
Könyvtárlátogatás
az a hónap
ünnepi
könyvhét folyamán
alkalmából
IKCST
szerinti a hónap
programok, értekezletek, folyamán
mérések, továbbképzések
KAP értekezlet

17.

Karácsonyi műsor az 18-20.
iskolai ünnepségen és az
idősek
otthonában,
Karácsonyi témanap a
Kötegyáni
Református
Egyházközség
támogatásával
J
A
N
U
Á
R

Karácsonyi témanap (4. 18.
közösségi nap és ünnepi
évzáró műsor)
Adventi gyertyagyújtások a hónap
folyamán
Német nyelvi versenyek
Göndöcs; Békéscsaba

a hónap
folyamán

Részvétel
az
idősek hónap
karácsonyi ünnepségén
folyamán
Téli szünet előtti utolsó
tanítási nap

18.

Téli szünet utáni első 4.
tanítási nap
Fittségi mérés kezdete

11.

Félévi osztályozó vizsgák

13-22.

Alsós
munkaközösségi harmadik
értekezlet: első félév hét
értékelése
Magyar Kultúra Napja

23.

Félévi
megírása

felmérések

22-ig

Félévi
értekezlet

osztályozó

21.

Első félév vége

22.

Kazinczy-verseny iskolai
fordulója, területi döntője

harmadik
hét

8. osztályosok
értekezlete

szülői 11-15.

Továbbtanulási
kitöltése

lapok hónap
vége

Alsós munkaközösségi és hónap
óvoda-iskola
folyamán
munkacsoport
félévi
értekezlete
Reál
munkaközösség hónap
foglalkozása: a félév vége
értékelése, felkészülés a
matematika versenyekre
KAP értekezlet
„Az
év
szavalóverseny
fordulója

28.
hangja” hónap
iskolai folyamán

Varga Tamás Matematika
verseny döntője

hónap
folyamán

Félévi munka értékelése

.

Gyermekvédelemmel
29.
kapcsolatos
feladatok
áttekintése
a
családgondozó
és
a
szociális
munkás
részvételével
Félévi értesítők kiosztása

29.

DÖK gyűlés

1.

FEBRUÁR

Félévi
értekezlet

nevelőtestületi 4.

Munkaértekezlet

1.

Munkaértekezlet
Szülői értekezletek

2.
10.

Alsós szülői értekezletek

9.

Felsős szülői értekezletek

10.

Öveges József Kárpát- hónap
medencei fizika verseny
folyamán.
Valentin
képeslapküldés,
verseny

napi 15.
versíró

helyi informatika verseny

hónap
folyamán

KAP értekezlet

24.

IKCST
szerinti a hónap
programok, értekezletek, folyamán
mérések, továbbképzések
Megemlékezés a felső 25.
tagozaton a kommunista és
egyéb
diktatúrák
áldozatairól
Álarckészítő verseny
DÖK, sp, alsó

- február 4.
hete

Farsangi
(témanap)

ünnepség 26.

Különleges bánásmódot 25.
igénylő tanulók szüleivel
az előrehaladás, fejlesztés
megbeszélése
Osztályfőnöki
munkaközösségi
foglalkozások

második
hét

Bendegúz-nyelvi verseny
területi forduló

hónap
folyamán

Alsós
munkaközösség
értekezlete - aktualitások
Nevezés,
részvétel
a
Kortárs
Versmondó
Versenyen, Békéscsabán

hónap
folyamán
hónap
folyamán

NETFIT
mérések folyamato
elvégzése március és s
április során

MÁRCIUS

Óvoda-iskola
átmenet hónap
programjainak szervezése, folyamán
iskola
előkészítő
foglalkozások szervezése
Munkaértekezlet

1.

Munkaértekezlet
Zrínyi-Gordiusz
Matematikaverseny
megyei döntője - tanítás
nélküli munkanap

2.
5.

Zrínyi-Gordiusz
eredményhirdetés

harmadik
hét?

reál
munkaközösségi
értekezlet

hónap
eleje

Tavaszi
intézményi 9.
nevelőtestületi értekezlet:
témahetek, mérések
48-as
forradalom
- 15.
Nemzeti
ünnep
műsorszolgáltatás - városi
műsor biztosítása
19.
Óvodai szülői értekezlet
látogatása

„Az
év
szavalóverseny
fordulója

hangja” hónap
körzeti folyamán

Leendő elsős tanítók és
iskolavezetés látogatása az
óvodákban
KAP értekezlet
IKCST
szerinti
programok, értekezletek,
mérések, továbbképzések

negyedik
hét
25.
a hónap
folyamán

Nevelőtestületi értekezlet: 23.
beiskolázás,
tehetséggondozás
és
lemorzsolódás
csökkentését
támogató
szakmai értekezlet.
Munkaközösségi
értekezletek: tavaszi nyílt
napok előkészítése

harmadik
hét;

Területi
és
megyei hónap
katasztrófavédelmi
folyamán
verseny
Bartók
népdaléneklési
Vésztő

Béla hónap
verseny, folyamán

"Őszi
rózsa" hónap
természettudományi
folyamán
vetélkedő (Körös-Maros
Nemzeti Park)
Gyulai
úti
alsós harmadik
munkaközösségi
hét
értekezlet: nyílt napok
Körösök
Naturpark
meghirdetett
csapatverseny

Völgye hónap
által folyamán
online

Nyílt napok a leendő első
osztályosok számára,

24-25-26.

Bukásértesítők kiküldése

24.

Osztályfőnöki
munkaközösségi
foglalkozás

második
hét

Fizika verseny - Karcag

25.

Nyílt napok a leendő első
osztályosok számára

22-26.

Húsvéti projekt
31.
Tavaszi szünet előtti utolsó 31.
tanítási nap
31.
Hagyományőrző
matematika verseny tanítás
nélküli
munkanap

ÁPRILIS

Különleges bánásmódot 31.
igénylő tanulók szüleivel
az előrehaladás, fejlesztés
megbeszélése
Tanítás
nélküli 7-8-9.
munkanapok: önképzés;
DÖK nap
Tavaszi szünet utáni első
tanítási nap

12.

Munkaértekezlet

12.

Munkaértekezlet
13.
A költészet napja - 11.
Öltöztessük versbe az
iskolát!
Megemlékezés
a 16.
holokauszt áldozatairól a
felső tagozaton
Húsvéti projekt; húsvéti
tojás díszítő verseny

1.-8.

Zrínyi Ilona Matematika
verseny országos
fordulója

hónap
folyamán

Osztályfőnöki
második
munkaközösségi
hét
foglalkozás - a szövegértés
fejlesztésének hatékony
módszerei,
egyéni
képességfejlesztés,
SNI
tanulók
Fenntarthatósági, tavasz 19-23.
témahét: húsvét projekt
Fenntarthatóság
környezettudatosság
témahete

- 19.-23.

Munkaközösségi
harmadik
értekezletek: Meseverseny hét
előkészítése; tanulmányi
versenyek;
osztálykirándulások;
Gyöngyszemeink
Szülői értekezletek

26-30..

Verbunkos találkozó

hónap
folyamán

TIE
programelem hónap
megvalósítása
folyamán
A
Föld
napja- 22.
osztályprogramok - városi
nagytakarítás, 5. közösségi
nap
KAP értekezlet

negyedik
héten

IKCST
szerinti a hónap
programok, értekezletek, folyamán
mérések, továbbképzések
Csillagászati vetélkedő
a hónap
folyamán
"Őszi
rózsa" hónap
természettudományi
folyamán
vetélkedő (Körös-Maros
Nemzeti Park)
Beiratkozás 1. osztályba
15-16.
Kazinczy-országos

a hónap
folyamán

tanulmányi

harmadik
hét

Simonyi Zs. helyesírási
verseny országos döntője.

hónap
folyamán

Reál
munkaközösség
foglalkozása: értékelés

hónap
vége

Iskolai
versenyek

MÁJUS

"Túrázzunk együtt" a 30.
Kötegyán
Települési
Roma
Nemzetiségi
önkorményzat
képviselőinek bevonásával
Bukásértesítők kiküldése

utolsó hét

II. Diószegi Labdarugó
Torna

a hónap
folyamán

Az év hangja - döntő

a hónap
folyamán

Munkaértekezlet

3.

Munkaértekezlet
Madarak és fák napja májusfa állítása

4.
hónap
eleje

Anyák napi projektnap

8.

Katasztrófavédelmi
a hónap
(megyei/országos)
folyamán
közlekedési
versenyek
(megyei/országos)
Felkészülés
keretében:
közlekedési
ismeretek
átadása TÁMOP3.1.4.C14.
Osztályfőnöki
munkaközösségi
foglalkozás

második
hét

"Őszi
rózsa" hónap
természettudományi
folyamán
vetélkedő (Körös-Maros
Nemzeti Park)

Gyereknap;
Egészségrally ;Sportverseny

28.

Anyák napi műsor

7.

Anyák napja és a "Leg a 7.
láb"
AMI
tanévzáró
ünnepsége
Idegen nyelvi tábor

hónap
folyamán

Természetközeli
sporttábor

hónap
folyamán

Gyöngyszemeink

7.

Anyák napi rendezvények első
és
– osztály és települési második
szinten
héten
Célnyelvi mérés

19.

Az Óperenciás-tengeren is 22.
túl… - Meseverseny tanítás
nélküli
munkanap
Iskolagaléria

21.

Munkaközösségi
harmadik
értekezletek: tanévzárás; hét
kimeneti
és
egyéb
mérések;
a
gyermekvédelem
tapasztalatai
Gyereknap - gyereknapi
hónap
műsor
második
megrendelése;gyermeknap fele
az Esélyben

Gyermek napi projektnap 21.
szülők
és
Kötegyán
Települési
roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
képviselőinek bevonásával
KAP értekezlet

hónap
negyedik
hete

IKCST
szerinti a hónap
programok, értekezletek, folyamán
mérések, továbbképzések
Okányi körzeti tanulmányi hónap
verseny
folyamán
OKM

26.

Alsó tagozatos tanulmányi hónap
versenyek
telephelyi folyamán
szinten
Hunyadi
verseny

népdaléneklő

hónap
folyamán
hónap
folyamán

Bendegúz országos döntő

a hónap
folyamán

J
Ú
N
I
U
S

Kerékpártúrák
TÁMOP3.1.4.C-14

termÉSZetbúvár vetélkedő 31.
Zsadányban
Tanulói
képességek
diagnosztizálása

31.

Óvodai ballagásokon való
részvétel

hónap
vége

Osztálykirándulások

1.-től

Év végi osztályozó vizsgák 06.0706.11.
Nemzeti
napja

összetartozás

4.

Osztályozó értekezlet

09.aug

Osztályközösségi
programok - gyereknap

7.-15.

Kerékpártúrák
TÁMOP3.1.4.C-14

hónap
folyamán

Munkaközösségi
értekezletek: évértékelés,
beszámolók elkészítése

második
hét

Bolondballagás - iskolai
közösségépítő program

15.

Ballagási főpróba

15.

DÖK záró gyűlés

14.

Utolsó
tanítási
nap: 15.
bolondballagás, ballagási
főpróba
Dokumentumok zárása
Ballagási
tanévzáró

ünnepség

15.
és 18.

Tanévzáró ünnepély

19.

Ballagási ünnepség

19.

EFOP-VEKOP napközis hónap
tábor - folytatás esetén
végén
Tanévzáró értekezlet

24.

Erzsébet-tábor

júliusaugusztus

