
IDŐPONT ESEMÉNY

2017. aug. 27. Alakuló értekezlet

Augusztus 28-31. Tanévindító értkezletek-önképzés-innováció

augusztus 27. 

hétfő

Pótvizsga

augusztus 30. 

csütörtök

Az első osztályosok fogadása

szeptember

szeptember 3 - 

24. között

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók feltérképezése

starttudás mérése

DIFER mérés létszám

szeptember 3. 

hétfő

Évnyitó, az első tanítási nap (181 nap)

szeptember 4. 

kedd

tanügyigazgatási dokumentumok

szeptember 5. 

szerda

házirend korrekciója

szeptember 6. 

csütörtök

OKÉV mérések előzetes elemzése, értékelése

szeptember 7. 

péntek

e-napló kezelésének tapasztalatai

szeptember 12. 

szerda

tanév rendje, fejlesztési terv, tagozati munkatervek

szeptember 14. 

péntek

iskolai munkaterv tervezete, szülőkkel történő együttműködés

szeptember 17. 

hétfő 17.00 - 

18.00

szülői értkezlet (összevont és osztály) témák: házirend, 

munkaterv, e-napló

szeptember 14. 

péntek

KGYTK TT ülés

Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 037614

A tanév rendje 2018-19. tanév   181 tanítási nap                                 A 

program megváltoztatásának jogát a tantestület fenntartja, indokolt esetben 

megváltoztathatja.

SZEPTEMBER



szeptember 17. 

hétfő

KGYTK versenykiírás és szabályzat közzététele

szeptember 18. 

péntek 1.óra

tűzriadó

szeptember 24-

én indul

futball indul

szeptember 24. 

hétfő 15.00

 tantestületi értekezlet - munkaterv elfogadása

szeptember 24. 

hétfő (14.00)

DÖK képviselők névsorának leadása

szeptember 25-

28 kedd - péntek

ZaDÖK kampány

szeptember 28. 

péntek 9 óráig

e-naplóba a tanmenetek feltöltése (tanóra, művészeti óra, 

szakkör, tehetséggondozás, BTMN, felzárkóztatás, napközi, 

tanulószoba)

szeptember 28. 

péntek 14 óráig

e-napló szeptemberi zárása, ellenőrzése

szeptember 28. 

péntek

Tözslapok ellenőrzése

október 01. 

hétfő

DÖK elnök választása

október 01. 

hétfő 15.30 - 

16.15

tantestületi értekezlet - témák: e-learning naplók vezetése, 

tanmenetek feltöltése, az első hónap értékelése

október 01. 

hétfő

SZMK ülés 17.00 óra

október 01. 

hétfő

KGYTK indítása

október 05. 

péntek

Őszi túra (eső esetén október 12.)

október 6. 

péntek

osztályszintű megemlékezés

október 05. 

péntek

futball

október 09. kedd futball eredményhirdetés

OKTÓBER



október 09. kedd kosárlabda indul

október 11. 

csütörtök

alsós munkaközösségi értekezlet téma: kommunikációs 

kompetenciák fejlesztése

október 12-ig 

péntekig 

SNI, BTMN mérés befejezése

október 26. 

péntek

SNI, BTMN jelentés

október 13. 

szombat

Áthelyezett munkanap (október 22. hétfő)

Október 13. 

SZOMBAT

tanítás nélküli munkanap - szakmai továbbképzés témák: 

kommunikációs kompetenciák fejlesztése, DÖK munkaterv

Október 16- 19. 

kedd - péntek

Alsós óralátogatások - kommunikációs kompetencia 

fejlesztése és testnevelés

október 18. 

csütörtök

Kosárlabda zsámolylabda zárul

október 19. 

péntek

Megemlékezés az intézményben 

október 23. 

hétfő

Munkaszüneti nap (megemlékezés Zalabérben)

október 26. 

péntek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

november 05. 

hétfő

Az őszi szünet utáni első tanítási nap

november 5. 

hétfő 15.30 - 

16.15

tantestületi értekezlet (e-napló feltöltés ellenőrzése, ZaDök, 

osztályfőnöki tevékenység stb.)

november 5. 

hétfő

SZMK ülés 17.00 óra

november 8. 

csütörtök

felsős munkaközösségi értekezlet téma: kommunikációs 

kompetenciák fejlesztése

november 12-16. Felsős óralátogatások - kommunikációs kompetencia 

fejlesztése és testnevelés

november 12. 

hétfő

kosárlabda zsámolylabda eredményhirdetés

november 12. 

hétfő

biliárd indul

Pályaorientáción való részvétel

NOVEMBER



November 15. 

csütörtök

Népdalverseny

november 26. 

hétfő 

biliárd zárul, eredményhirdetés

november 26. 

hétfő 
sakk és malom indul 

november 30. 

péntek
M(i)ért pont érték eredmények I. negyedév

DIFER mérés elvégzésének határideje (1.osztály)

december 1. 

szombat

áthelyezett munkanap dec.24. hétfő

december 3. 

hétfő 15.30 - 

16.15

tantestületi értekezlet (e-napló feltöltés ellenőrzése, ZaDök, 

osztályfőnöki tevékenység stb.)

decenber 3-7. 

(hétfő-péntek)

olvasási és szövegértési felmérés (tanórán alsós és felsős) - 

verseny (osztályban legjobbak kiválasztásával alsós és felsős)

december 3. 

hétfő

SZMK ülés 17.00 óra

december 6. 

csütörtök

Mikulás

december 10-14. 

(hétfő-péntek)

alapműveleti és problémamegoldó felmérés (tanórán alsós és 

felsős) - verseny (osztályban legjobbak kiválasztásával alsós és 

felsős) 

december 14. 

péntek

sakk és malom zárul

december 15. 

szombat

áthelyezett munkanap dec.21. péntek

december 17. 

csütörtök

sakk és malom eredményhirdetés

December 21. 

péntek

Projektnap 

Karácsonyi ünnepi műsor – Zalabér

december 21. 

péntek 

téliszünet előtti utolsó tanítási nap

január 3. 

csütörtök

Téli szünet utáni első tanítási nap

DECEMBER

JANUÁR



január 4. péntek teremfoci indul

január 7. hétfő 

15.30 - 16.15

tantestületi értekezlet (e-napló feltöltés ellenőrzése, ZaDök, 

osztályfőnöki tevékenység stb.)

január 7. hétfő 

16.30

Szülői értekezlet 

január 7. hétfő 

17.30

SZMK ülés

január 9 - január 

március 4. között

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése

január 14. hétfő 

du.

Alsós alkotói nap (magyar, művészetek)

január 15. kedd 

du.

Alsós alkotói nap (matematika, barkácsolás)

január 16. szerda 

du.

Felsős alkotói nap (magyar, történelem, művészetek)

január 17. 

csütörtök du.

Felsős alkotói nap (fizika, biológia, földrajz, barkácsolás)

január 21. hétfő Alkotói napok eredményeinek hirdetése, ajánlás a KGYTK-ra

január 21. hétfő teremfoci zárul

Január 22. kedd Kultúra Napja

Január 24. 

csütörtök

alsós és felsős munkaközösségi értekezlet

Január 25. 

péntek

I. félévi jegyek lezárásának határideje – osztályozó értekezlet

január 31. 

csütörtök

M(i)ért pont érték eredmények II. negyedév

február 1. 

péntek

Félévi értesítők kiadásának határideje

február 4. hétfő 

15.30 - 16.15

tantestületi értekezlet (e-napló feltöltés ellenőrzése, ZaDök, 

osztályfőnöki tevékenység stb.)

február 4. hétfő 

17.00

SZMK ülés

február 6. szerda tanítás nélküli munkanap, tantestületi értekezlet (belső 

továbbképzés, félévzáró értekezlet, pedagógusok helyi 

értékelése)

FEBRUÁR



február 12. kedd Szertorna és talajtorna alsó tagozat

február 13. 

szerda

szertorna és talajtorna felső tagozat

február 15. 

péntek 

Farsang

február 18. hétfő szertorna és talajtorna eredményhirdetés

február 22. 

péntek

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól, 

megemlékezés Zalabér

február 25-

március 1. között

Pénz7 témahét

március 04. 

hétfő 15.30 - 

16.15

tantestületi értekezlet (e-napló feltöltés ellenőrzése, ZaDök, 

osztályfőnöki tevékenység stb.)

március 4. hétfő SZMK ülés

március 4. hétfő floorball indul

március 14. 

csütörtök

Megemlékezés - iskola

március 15. 

péntek

Munkaszüneti nap, megemlékezés Zalabérben

március 18-22. 

között

Fenntarthatóság témahét

március 26-27. 

kedd-szerda

Alsós óralátogatások (belső ellenőrzés, hospitálás)

március 28-29. 

csütörtök-péntek

Felsős óralátogatások (belső ellenőrzés, hospitálás)

március 28. 

csütörtök

floorball zárul

március 28. 

csütörtök

Húsvéti kézműveskedés, barkácsverseny; Mit tud az én 

kezem? (barkácsoló verseny)

március 29. 

péntek

M(i)ért pont érték eredmények III. negyedév

április 1. hétfő 

15.30 - 16.15

tantestületi értekezlet (e-napló feltöltés ellenőrzése, ZaDök, 

osztályfőnöki tevékenység stb.)

MÁRCIUS

ÁPRILIS



április 1. hétfő SZMK ülés

április 1. hétfő floorball eredményhirdetés

április 1. hétfő kosárlabda, zsámolylabda indul

április 08-12. 

között Digitális témahét

április Nyílt nap  (alsós … beiratkozáshoz)

április 11. 

csütörtök

Költészet napja (vers- és prózamondó verseny)

április 12. péntek KGYTK regionális forduló

április 16. kedd Megemlékezés a holokauszt áldozatairól, megemlékezés 

Zalabérben

április 17. szerda tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

április 24. szerda tavaszi szünet utáni első tanítási nap

április 24. szerda tanítás nélküli Munkanap (belső továbbképzés, innovációs 

nap)

április 26. péntek NETFIT mérés befejezése

április 31. péntek NETFIT mérés feltöltése

május 1. szerda Munkaszüneti nap

május 3. péntek kosárlabda, zsámolylabda zárul

május 3. péntek Anyák napja az iskolában

május 6. hétfő Országos KGYTK

május 6. hétfő 

15.30 - 16.15

tantestületi értekezlet (e-napló feltöltés ellenőrzése, ZaDök, 

osztályfőnöki tevékenység stb.)

május 6. hétfő 

16.30 - 17.30

Szülői értekezlet

május 6. hétfő 

17.30

SZMK ülés

május 10. péntek kosárlabda zsámolylabda eredményhirdetés

május 10. péntek röplabda indul

május 22. szerda idegen nyelvi mérés OKÉV

MÁJUS



május 23. 

csütörtök

év végi intézményi mérés 3.o.

május 24. péntek Családi délután

május 24. péntek röplabda zárul

május 27. hétfő év végi intézményi mérés 6.o.

május 29. szerda OKÉV mérés

június 3. hétfő 

15.30 - 16.15

tantestületi értekezlet (e-napló feltöltés ellenőrzése, ZaDök, 

osztályfőnöki tevékenység stb.)

június 3. hétfő 

17.00

SZMK ülés

június 2. 

vasárnap

pedagógusok napja

június 4. kedd Nemzeti Összetartozás Napja

június 5. szerda Művészeti bemutató 

június 6. 

csütörtök

év végi intézményi mérés 8.o.

június 11. kedd osztályozó értekezlet 

június 12. szerda Jegyek lezárásának határideje (osztályozó értekezlet)

június 13. 

csütörtök

DÖK nap (KIRÁNDULÁS)

június 14. péntek Utolsó tanítási nap 

június 14. péntek Utolsó tanítási nap (atlétika PROJEKT)

június 14. péntek M(i)ért pont érték IV. negyedév

június 15. 

szombat

Ballagás

nyári szünet

június 17. hétfő alsós munkaközösségi értekezlet

június 18. kedd felsős munkaközösségi értekezlet

június 19. szerda tanévzáró, bizonyítványosztás

JÚNIUS



június 19. péntek atlétika eredményhirdetés

június 21. péntek tanévzáró értekezlet - pedagógusok helyi értékelése

június 24-június 

27. között

tanévzárás

június 28. péntek Tanévzáró értekezlet

július 1. hétfő szabadság megkezdése

tanítás nélküli munkanapok

Október 15. 

hétfő

tanítás nélküli munkanap - szakmai továbbképzés témák: 

kommunikációs kompetenciák fejlesztése, DÖK munkaterv

február 6. szerda tanítás nélküli munkanap, tantestületi értekezlet (belső 

továbbképzés, félévzáró értekezlet)

április 12. péntek KGYTK regionális forduló

április 24. szerda tanítás nélküli Munkanap (belső továbbképzés, innovációs 

nap)

június 13. 

csütörtök

DÖK nap (KIRÁNDULÁS)


