
1. A TANÉV HELYI RENDJE 

1.1.  A tanév rendje 

A tanév rendjét a COVID vírus miatti mindenkori járványhelyzetnek megfelelően valósítja meg a 
tantestület. 

  179 tanítási nap 

Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

OM 037614 

IDŐPONT   ESEMÉNY FELELŐS   
AUGUSZTUS   

2020. aug. 14. 
péntek 

  Alakuló értekezlet Kiss Albert 
  

augusztus 17-31.   Tanévindító 
értekezletek-önképzés-
innováció 

Kiss Albert 

  

augusztus 25-26. 
kedd, szerda 

  Osztályozó vizsga Dézsi Ágnes - Csiszárné 
Egyed Aliz   

augusztus 28. 
péntek 

  Az első osztályosok 
fogadása 

Ács Klaudia 

  

augusztus 31. hétfő   HPP véleményezése 
SZMK, DÖK 

  

  
SZEPTEMBER   
szeptember 1. kedd   első tanítási nap     

szeptember 2. - 
október 12. között 

  A hátrányos helyzetű 
tanulók feltérképezése 

Kozma Ildikó, Csiszárné 
Egyed Aliz   

szeptember 1. kedd   Évnyitó, az első tanítási 
nap  

Kiss Albert, 
osztályfőnökök   

szeptember 1-13.    tanévindítással 
kapcsolatos teendők 
(digitális oktatás, 
házirend, tanügy-
igazgatási 
dokumentumok, KRÉTA, 
A tanév rendje, 
munkaterv) 

Kiss Albert, Ács 
Klaudia, Csiszárné 
Egyed Aliz, Dézsi Ágnes 

  

 szeptember 17. 
csütörtök 

  Minősítés: Ács Klaudia 1. 
o.;  

Intézményi delegált: 
Kiss Albert 

  

szeptember 18. 
péntek 4. óra 

  tűzriadó Kozma Ildikó, Csiszárné 
Egyed Aliz   
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szeptember 24. 
csütörtök (16.00) 

  DÖK képviselők 
névsorának leadása 

osztályfőnökök - Ács 
Klaudia   

szeptember 21. 
hétfő 15.30 

   tantestületi értekezlet - 
munkaterv elfogadása 

Kiss Albert 

  

szeptember 21. 
hétfő 16.30 

  szülők tájékoztatása 
("KRÉTA-értekezlet"), 
SZMK elnökével 
találkozás - kerítés, 
rendezvények 
támogatása (összevont 
és osztály) témák: 
házirend, munkaterv, 
tanév rendje, e-napló 

Kiss Albert, 
osztályfőnökök 

  

szeptember 21 - 
október 12.  

8. évfolyam pályaválasztást 
megalapozó 
kompetenciák vizsgálata 

Papp Katalin  

  

szeptember 

  

KGYTK TT ülés - online - 
Jubileumi (XX.) KGYTK 
megszervezése 

Kiss Albert 

ZaDÖK 

szeptember 30. 
szerda  

  a tanmenetek 
bemutatása feltöltése a 
zalaberiskola.hu Drive-
ba (tanóra, művészeti 
óra, szakkör, 
tehetséggondozás, 
BTMN, felzárkóztatás, 
napközi, tanulószoba) 

Ács Klaudia, minden 
pedagógus 

  

szeptember 25. 
péntek  

  Az egészségtudatos 
gondolkodás és iskolai 
mozgástevékenységek 
témanap ; Őszi túra (eső 
esetén október 2 / 9.) 

  

  

szeptember 28. 
hétfő 

futball indul   futball indul 

közreműködik: 4. 

osztály és a napközis 

és tanulószobai 

pedagógusok 

Eredményhird.: 
október 05. 

szeptember 28 - 
október 2. hétfő - 
péntek 

  ZaDÖK kampány Ács Klaudia 

  

szeptember első 
hete  

  KGYTK versenykiírás és 
szabályzat közzététele 

Kiss Albert - Tanainé 
Szeghy Rita   

szeptember 30. 
szerda 

  KGYTK indítása Kiss Albert - 3-8. 
osztály - pedagógusok   

    Szeged - mérés Tanainé szeghy Rita   

OKTÓBER         

október 1. 
csütörtök 

  statisztikák Ács Klaudia, Kozma 
Ildikó   
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október 2. péntek    törzslapok ellenőrzése  Ács Klaudia, Kozma 
Ildikó   

október 2. péntek    DÖK elnök választása Ács Klaudia   

október (egyeztetés 
alatt) 

  szülő munkaközösség 
értekezlete 

Kiss Albert : Léber 
Attila   

október 6. kedd   október 6. - 
osztályszintű 
megemlékezés 

osztályfőnökök 

  

október 8. 
csütörtök 

  alsós munkaközösségi 
értekezlet 

Csiszárné Egyed Aliz 

  

október 12. hétfő - 
felső tagozat, 
október 13.kedd - 
alsó tagozat 

kosárlabda 
indul 

Ács Klaudia - Dézsi 
Ágnes 

kosárlabda indul, 

közreműködik: 6. 

osztály és a napközis 

és tanulószobai 

pedagógusok 
Eredményhird.: 
2020.10.19 

október    Alsós óralátogatások Ács Klaudia, Kiss Albert 

pedagógus 
önértékelése - 
feltöltés 

október    Alsós munkaközösség 
értekezlet, a látogatások 
értékelése 

Ács Klaudia, Kiss Albert 

  

október 22. 
csütörtök 

  Megemlékezés az 
intézményben, 
Zalabérben  

Papp Katalin - 
Csiszárné Egyed Aliz - 
Cseh Németh László   

október 23. péntek   Munkaszüneti nap  

  

október 22. 
csütörtök 

  Difer létszám jelentése  Ács Klaudia 

  

október 22. 
csütörtök 

  Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

  

NOVEMBER 
  

november 2. hétfő 

  

Az őszi szünet utáni első tanítási nap 

  

november 2. hétfő   belső továbbképzés 
tanítás nélküli 
munkanap 

Kiss Albert 

  

november 9-13 biliárd indul  Ács Klaudia - Cseh 
Németh László 

biliárd indul, 

közreműködik: 7. 

osztály és a ügyeletes 

pedagógusok 

Eredményhird.: 
11.18 

november    Felsős óralátogatások  Ács Klaudia, Kiss Albert   

november    felsős munkaközösségi 
értekezlet (látogatások 
értékelése) 

Ács Klaudia, Kiss Albert 

  

  



A tanév rendjét a COVID vírus miatti mindenkori járványhelyzetnek megfelelően valósítja meg a 
tantestület. 

november 25. 
szerda -december 
4. péntek  

sakk és 
malom indul  

Ács Klaudia - Papp 
Katalin 

sakk és malom indul 

közreműködik: 8. 

osztály és napközis, 

tanulószobás 

pedagógusok Eredményhird.:12.10 

november   Pályaválasztási 
kiállításon való részvétel 

7. és 8. osztály Papp 
Katalin, Cseh Németh 
László   

november 27. 
péntek   

M(i)ért pont érték 
eredmények I. negyedév 

Csiszárné Egyed Aliz - 
Dézsi Ágnes és 
osztályfőnökök   

      

DECEMBER 
  

december 4. péntek   
Difer vizsgálatok 
elvégzése 

Ács Klaudia 
  

december 4. péntek   Mikulás 8.osztály Papp Katalin 
  

december 7. hétfő 
15.30 - 16.15 

  tantestületi értekezlet  Ács Klaudia - Kiss 
Albert   

december 12. 
szombat 

  munkanap (december 24-i, csütörtöki tanítási 
nap) PÁLYAORIENTÁCIÓ 
    

december 18. 
péntek  

  téli szünet előtti utolsó tanítási nap 
  

december 18. 
péntek 

sajtó Projektnap, Karácsonyi 
ünnepi műsor – Zalabér  

Tanainé Szeghy Rita, 
Ács Klaudia, Csiszárné 
Egyed Aliz    

JANUÁR 
  

január 4. hétfő   Téli szünet utáni első tanítási nap 

  

január 11. hétfő 
15.30 - 16.15 

  tantestületi értekezlet 
(e-napló feltöltés 
ellenőrzése, ZaDök, 
osztályfőnöki 
tevékenység stb.) 

Ács Klaudia - Kiss 
Albert 

  

január 11. hétfő 
16.30 ZaDÖK 

Szülői értekezlet  osztályfőnökök, 
pedagógusok ZaDÖK 

január 7-8. 
(csütörtök-péntek) 

  

olvasás és szövegértés 
felmérése (alsó és felső 
tagozat minden tanulója 
a félévzárás részeként) 

felelős 
munkaközösségvezetők 
(közreműködők 
Horváth László - Beledi 
Lívia)   

január 7. csütörtök   Ács Klaudia - Takácsné 
Giczi Hajnalka 

teremfoci indul 

közreműködik: 5. 

osztály és napközis, 

tanulószobás 

pedagógusok Eredményhird.:01.20 

  



A tanév rendjét a COVID vírus miatti mindenkori járványhelyzetnek megfelelően valósítja meg a 
tantestület. 

január 11 - április 
23. között 

  A tanulók fizikai 
állapotának és 
edzettségének 
felmérése 

Vittman Ádám 

Feltöltési határidő: 
május 28. 

január 11-12. 
(hétfő-kedd) 

  

szöveges matematikai 
feladatok megoldásának 
felmérése (alsó és felső 
tagozat minden tanulója 
a félévzárás részeként) 

munkaközösségvezetők 
(matematikát tanítók) 
? Tanainé Szeghy Rita 

  

január 18. hétfő  

sajtó
 

Alsós alkotói nap  Pados Eszter – Beledi 
Lívia 

TANÍTÁS NÉLKÜLI 
MUNKANAP (1) 

január 20. szerda  Felsős alkotói nap  Tanainé Szeghy Rita – 
Takácsné Giczi 
Hajnalka 

Január 21. 
csütörtök 

  alsós és felsős 
munkaközösségi 
értekezlet 

Csiszárné Egyed Aliz, 
Dézsi Ágnes 

  

január 22. péntek  az első félév vége    

Január 22. péntek   Kultúra Napja Dézsi Ágnes   

Január 22. péntek   I. félévi jegyek 
lezárásának határideje – 
osztályozó értekezlet 

szaktanárok, 
osztályfőnökök 

  

január 29. péntek   Félévi értesítők 
kiadásának határideje 

osztályfőnökök 

  

FEBRUÁR 
  

február 1. hétfő    félévzáró értekezlet, 
belső továbbképzés 
tanítás nélküli 
munkanap 

Ács Klaudia - Kiss 
Albert 

  

február 4.. 
csütörtök 

Szertorna és 
talajtorna 
alsó tagozat 

  Szertorna és talajtorna, 

közreműködik napközis 

és tanulószobás 

pedagógusok 

Eredményhird.: 
2019.02.14 

február 11.  
csütörtök 

 Minősítés: Takácsné 
Giczi Hajnalka 1-2. o. 
napközi 

Intézményi delegált: 

Kiss Albert 

 

február 12. péntek    Farsang 7. osztály Cseh Németh 
László   

február 25. 
csütörtök 

  A kommunista és egyéb 
diktatúrák áldozatainak 
emléknapja 

Papp Katalin 

  

február 25. 
csütörtök 

floorball 
indul 

Ács Klaudia  floorball indul, 

közreműködik 

6.osztály és napközis, 

tanulószobás 

pedagógusok 

Eredményhirdetés: 
03.06 



február 26. péntek   M(i)ért pont érték 
eredmények II. 
negyedév 

Csiszárné Egyed Aliz - 
Dézsi Ágnes 
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MÁRCIUS 
  

március 1-5.   "Pénz7"  témahét Csiszárné Egyed Aliz - 
Dézsi Ágnes   

március 12. péntek   Megemlékezés - iskola, 
Zalabér 

Dézsi Ágnes - Csiszárné 
Egyed Aliz - Cseh 
Németh László   

március 15. hétfő   Nemzeti ünnep   

március 18. 
csütörtök 

kosárlabda, 
zsámolylabda 
indul 

  kosárlabda indul, 

közreműködik 8. 

osztály és napközis, 

tanulószobás 

pedagógusok Eredményhird.: 
03.30 

március 22-26. 
között ZaDÖK 

Digitális témahét   
ZaDÖK 

március 23-24. 
kedd-szerda 

  Alsós óralátogatások 
(belső ellenőrzés, 
hospitálás) 

Ács Klaudia - Kiss 
Albert 

pedagógus 
önértékelése - 
feltöltés 

március 25-26. 
csütörtök-péntek 

  Felsős óralátogatások 
(belső ellenőrzés, 
hospitálás) 

Ács Klaudia - Kiss 
Albert 

  

március 29. hétfő    alsós óralátogatások 
értékelése 

Ács Klaudia - Kiss 
Albert 

munkaközösségi 
értekezlet 

március 30.kedd   felsős óralátogatások 
értékelése 

Ács Klaudia - Kiss 
Albert   

március 31. szerda   tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap   

ÁPRILIS 
  

április 7. szerda    tavaszi szünet utáni első tanítási nap 
  

április 12. hétfő 
15.30 - 16.15 

  tantestületi értekezlet Ács Klaudia - Kiss 
Albert 

  

április 12. hétfő 
16.30 

  szülői értekezlet   
  

április 13. kedd   Nyílt nap  (alsó tagozat) Ács Klaudia   

április 19. hétfő   vers és prózamondó 
délután (alsó tagozatban 
minden tanuló, felső 
tagozatban választható) 

felelős 
munkaközösségvezetők 
(közreműködők 
Horváth László - Beledi 
Lívia)   
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április …  beiratkozás az első 
évfolyamra 

 mihelyt hivatalossá 
válik 

április 16. péntek   Megemlékezés a magyar 
holokauszt áldozatairól, 
megemlékezés 
Zalabérben 

Papp Katalin 

  

áprils 19-23.   Fenntarthatósági hét 
"Mentsd meg magad és 
a Földet" 

Cseh Németh László - 
Kiss Albert 

  

április 23. péntek   NETFIT mérés 
befejezése 

Vittman Ádám Feltöltési határidő: 
május 28. 

április  sajtó KGYTK regionális 
forduló; tanítás nélküli 
munkanap 

  

  
MÁJUS   

május 1. péntek   Munkaszüneti nap   

május 3. hétfő   Anyák napja az 
iskolában 

Csiszárné Egyed Aliz - 
Pados Eszter - Ács 
Klaudia - Horváth 
László - Beledi Lívia   

május 6. csütörtök röplabda 
indul 

Ács Klaudia - Papp 
Katalin 

röplabda indul, 

közreműködik 

7.osztály napközis, 

tanulószobás 

pedagógusok 

Eredményhird.: 
05.14 

május 19. szerda   idegen nyelvi mérés 
OKÉV 

Tanainé Szeghy Rita 
  

május 24. hétfő   Pünkösdhétfő - munkaszüneti nap   

május 26. szerda   szövegértés, 
matematika OKÉV 
mérés 

Tanainé Szeghy Rita 

  

május 28. péntek   NETFIT mérés feltöltése     

JÚNIUS   

június 1. vagy 8. sajtó Országos KGYTK 
Budapest 

Kiss Albert 

  
június 4. péntek   A Nemzeti összetartozás 

napja 

Papp Katalin 

  

június 6. vasárnap   pedagógusok napja     

június 10. csütörtök 
(15.30) 

sajtó Művészeti bemutató   Dézsi Ágnes - Ács 
Klaudia   
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június 11. péntek   tanítás nélküli munkanap - pedagógusok 
kompetenciájának értékelése 

  

június 11. péntek   jegyek lezárásának 
határideje, osztályozó 
értekezlet, pedagógusok 
kompetenciájának 
értékelése (differenciált 
illetményalap)  

szaktanárok, Ács 
Klaudia, Kiss Albert 

  

június 11. péntek 

ZaDÖK 

M(i)ért pont érték 
eredmények III. 
negyedév 

Csiszárné Egyed Aliz - 
Dézsi Ágnes Eredményhird.: 

tanévzárón (ZaDÖK) 

június 14. hétfő 
  

kirándulás  Beledi Lívia – Takácsné 
Giczi Hajnalka   

június 15. kedd   utolsó tanítási nap    

június 15. kedd   atlétika projekt Vittman Ádám   

június 19. szombat   Ballagás Cseh Németh László - 
Papp Katalin 

  

június 21. hétfő   alsós munkaközösségi 
értekezlet 

Csiszárné Egyed Aliz  

  

június 22. kedd   felsős munkaközösségi 
értekezlet 

Dézsi Ágnes 

  

június 21-június 25. 
között 

  tanévzárás Kiss Albert 

  

június 25. péntek   Tanévzáró értekezlet Kiss Albert 
  

július 01. csütörtök   szabadság megkezdése   
  

        
  

nemzeti ünnepek, szünetek, tanítás nélküli munkanapok   

október 23. péntek   nemzeti ünnep   

  

október 23 - 
november 1. 

  őszi szünet   

  

december    pályaorientációs nap tanítás nélküli 
munkanap   

november 2. hétfő   belső továbbképzés 
(tudásmegosztás)  

tanítás nélküli 
munkanap   

január 18. hétfő   alkotói napok (alsó 
tagozat) tanítás nélküli 

munkanap 

  

január 20. szerda   alkotói napok (felső 
tagozat)   

december 19 - 
január 3. 

  téli szünet   

  

február 1. hétfő   Félévzáró értekezlet 
(tudásmegosztás) 

tanítás nélküli 
munkanap   

március 15. hétfő   nemzeti ünnep     

április 1-6.   tavaszi szünet     

május 24. hétfő   pünkösd     



június 14. hétfő   DÖK nap (KIRÁNDULÁS)  tanítás nélküli 
munkanap   

június 11. péntek   Tantestület pedagógia 
kompetenciájának 
értékelése  

tanítás nélküli 
munkanap 

  

 


