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Munkaterv 

2020-2021. tanév 

1. Helyzetelemzés 

2020-2021-es tanév tanulói létszáma: 92 fő 

Óvoda: 38 fő az aktuális tanévben. 

Az elmúlt tanévet zártuk: 94 fővel zártuk 

Tantestület létszám: 11 fő 

5 fő óraadó–1 fő rajz és földrajz szakos- 1 fő informatika szakos, 1 fő gyógypedagógus, 2 fő 

matematika felső tagozaton. 

A szakos ellátottság aránya így 98 %-os.  

5 fő görög tanár segíti a nemzetiségi nyelvoktatás megszervezését. Ebből 3 vendégtanár az 

anyaországból. 

Logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus fejleszti a tanulásban akadályoztatott tanulókat. 

Egy fő tanító kolléga a szülési szabadságát tölti. 

2. Megbízások 

1. 
Dimanovszka Mahi 

intézményvezető 
osztályfőnök 

4. o. tanító 

2. Fabókné Czankovits 
Hédi 

intézményvezető-helyettes  
osztályfőnök 

biológia-kémia szakos tanár 
 

8. o. tanár 

3. 
Kocolárisz Eftichia 

görög angol nyelvtanár 
görög munkaközösség vezető  

görög tanár 

4. 
Debreceni Szilvia 

osztályfőnök 
 

2. o. tanító 

5. Tóthné Bognár 
Zsanett 

osztályfőnök 
fejlesztőpedagógus 

3. o. tanító 

6. 
Polák-Marada Anett 

osztályfőnök 
angol szakos tanár 

alsós munkaközösség-vezető 
1. o. tanító 
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7. 
Vajdics András 

osztályfőnök  
testnevelő 

6. o. tanár 

8. Kovácsné Németh 
Csilla 

felsős munkaközösség-vezető 
osztályfőnök, 

történelem magyar szakos tanár 
7. o. tanár 

9. 
Farcalasz Johanna 

könyvtáros, napközis 
pedagógus 

5. o. tanár 

10. Sztefopulosz 
Vaszilisz 

újgörög szakos bölcsész 
  

tanár 

11. 
Konsanszky Csaba 

napközis 
DÖK patronáló tanár  

tanító 

12. Kovácsné Oláh 
Krisztina 

matematika szakos óraadó 
 

óraadó tanár 

13. 
Kovács Péter matematika óraadó 6. osztály 

 
óraadó tanár 

14. 
Tősér Mónika földrajz szakos tanár 

 
óraadó tanár 

15. 
Fábián Balázs informatika 

 
óraadó tanár 

16. Szentmihályi 
Brigitta 

gyógypedagógus 
  

17. 
Hara Tzakosta görög vendégtanár 

  

18. Charcharidou 
Charikleia 

görög vendégtanár   

19. Giannaris Georgios görög vendégtanár   

 

3. Az iskolavezetés tagjai: 

Az intézményvezető, az intézményvezető- helyettes, és a munkaközösség vezetők. 

Az iskolavezetés havonta ülésezik. Rendkívüli esetben az igazgató a rendes ülésen kívül is 

összehívja a vezetői értekezletet. 

4.Osztálylétszámok/bejáró tanulók: 

1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 

8/4 9/6 17/5 8/2 16/10 7/2 14/3 13/4 

Bejáró tanulók összesen: 35 fő 

Alsó tagozatosok száma: 44fő 

Felső tagozatosok száma: 48fő 



  

3 
 

4.1 Ingyenes tankönyvre jogosultak száma 

92 fő 

5.Tervben szereplő tárgyi feltételek  

- iskola épületének teljes felújítása anyaországi alapítvány támogatásával 
- iskolai udvar rendbetétele (fenntartó) 
- pályázati lehetőségek felkutatása 
- kazánház felújítása 
- IKT-és eszközök beszerzése pályázat útján 

 

Munkaközösségek: 

- Alsó tagozatos munkaközösség 

- Felső tagozatos munkaközösség  

- Görög munkaközösség  

- Iskolánkban aktív DÖK munka folyik.  

6.Az iskolai sportkör szakmai programja 

Alsó tagozat: 

Résztvevők: 2-4 osztály, illetve kiváló képességgel rendelkező elsős gyermekek. 

Célok: 1. Szenzomotoros képességfejlesztés, szem-kéz, szem-láb koordinálása, a tehetséges 

tanulók gondozása a gyenge tanulók felzárkóztatása. Az életkornak megfelelő természetes 

mozgások alkalmazásával, játékos formában változatos eszközrendszer alkalmazásával. 

2. Atlétikai mozgások fejlesztése, gyakorlása. 

3. Labdás feladatok a labdajátékok technikai alapjának oktatása, technika javítása.  

4. Torna jellegű mozgások oktatása, gyakorlása. 

5. Úszásoktatás: biztos alapok biztosítása a helyes úszómozgás elsajátításához. Kóros 

reflexek gátlása. Merülés, lebegés, siklás.  

6. A gyorsúszás technikájának tanítása, az elemek részekre bontásával, majd 

fokozatos összerakásával. 

7. A hátúszás technikai elemeinek oktatása, részekre bontása összerakása. 

8. Általános képességfejlesztés, erő, állóképesség, gyorsaság, lazaság hajlékonyság 

fejlesztése. 

9. Olimpiai játékok eredete Görögország helye és szerepe a sport világában. 

Feladatok: A foglalkozásokat úgy kell tervezni, hogy szeressenek járni a gyerekek, de szinte 

észrevétlenül, legyen meg a megfelelő terhelés is. 
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Tekintettel kell lenni az egyéni különbségekre. Meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogyan 

kell veszíteni, hogyan kell nyerni. El kell érni azt, hogy csapatként működjenek, és segítsenek 

egymásnak. 

Versenyhelyzetek teremtése, versenyek szervezése, minden területen, azért, hogy kiderüljön 

az, hogy ki, miben jó! 

Nagyon fontos a differenciálás, különösen az úszásnál és a tehetséggondozásnál, amikor 

versenyre készülünk! 

Fizikai felmérések, különösebb elvárások nélkül, csak abból a pedagógiai megfontolásból, 

hogy mindenki el tudja helyezni magát az életkorának, testi adottságainak tükrében milyen 

területeken kell fejlődnie. 

Érintőlegesen foglalkozni kell az ókori Görögország sportkultúrájával, az újkori olimpiai 

játékokkal. 

Felső tagozat: 

Résztvevők: 5-8 osztály.  

Célok: 1. Erő, állóképesség, gyorsaság, hajlékonyság fejlesztés 

2. Atlétikai mozgások fejlesztése, gyakorlása. 

3. A labdajátékok sportjátékok legfontosabb szabályainak ismertetése, alkalmazása, a 

technika mellett alapvető taktikai tudás kialakítása.   

4. Torna jellegű mozgások magasabb szinten való gyakorlása középiskolai előkészítő 

jelleggel. 

5. Úszásoktatás: Az egyes úszásnemek technikájának gyakorlása, hibák állandó 

javításával, technikajavító gyakorlatokkal rávezető gyakorlatokkal, kényszerítő helyzetek 

alkalmazásával.  

6. A rajtok és fordulók gyakorlása az egyes úszásnemek esetén. 

7. Víz alatti tájékozódás, merülő tárgyak, keresése, felhozása a víz alól- 

8. A gerinc körüli izmok fejlesztése. 

9, Sporttörténeti vonatkozások, Görög edzéselmélet megismerése 

Bozsik programon való részvétel 

7. Nevelő oktató munka fő feladatai 

- A görög két tanítási nyelvű oktatás színvonalának növelése 

- Intézményi Önértékelés, pedagógus önértékelés folytatása az intézkedési terv alapján 

folyamatosan  
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- A XXI. század digitális eszközeinek minél gyakoribb használata tanórákon 

- Fizikai állapotmérés (NET- Fit) 

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

- Iskolai dokumentumok naprakész gondos vezetése 

- Bemutató órák alsó és felső tagozaton, nyitott órák tartása 

- Tudásmegosztás, tudásbank 

- Továbbképzéseken való aktív részvétel 

- 1. és 5. osztályban családlátogatatás ajánlott 

 - Osztályok feldíszítése 

- Iskolai ünnepek színvonalas megtartása, 

- Iskolai nyelvi versenyek megszervezése 

- Pályázati lehetőségek kihasználása 

- Együttműködő nevelő-oktató munka a könyvtárral 

- Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer 

- Év végi alsó, felső tagozaton magas színvonalú munkáért járó tanulói díj bevezetése 1-2. 

évfolyamon, 3-4. évfolyamon, 5-6. évfolyamon, 7-8. évfolyamon („Suliász-díj”) 

- KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI FELADATOK TELJESÍTÉSE: 

 energiafogyasztás, vízfogyasztás csökkentése, 

 szelektív hulladékgyűjtésre való nevelés 

 tiszta osztály, tiszta folyosó, tiszta udvar, tiszta mosdók 

Egészségnevelés, környezeti nevelés projektek szervezése, közlekedési ismeretek, baleset-

megelőzési ismeretek, családi életre nevelés, környezettudatosságra való nevelés 
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7.1. Alsó tagozat 

- Napközis iskolarendszer folytatása alsó tagozaton 

-  Alapkészségek, újgörög nyelv magas fokú elsajátítása, időt hagyva a gyakorlásra, érésre, 

lemaradók felzárkóztatására 

- Matematikából a logikus gondolkodás fejlesztése, olvasásból az értő olvasás fejlesztése. 

- Második idegen nyelv tanulásának lehetőségének biztosítása alsó tagozaton szakkör 

formájában angol nyelven 

- Minél több sikerélményhez juttatás, pozitív visszacsatolás 

- Tanév során felmérés: év elején és végén, valamint a témakörök végénél ezek folyamatos 

adminisztrálása 

- Önálló tanulás tanítása 

-A problémás gyerekeket szűrni, valamint őket a pedagógiai szakszolgálathoz kell küldeni 

- Felzárkóztatás, tehetséggondozás  

- Közösségépítés  

7.2. Felső tagozat 

- Felzárkóztatás, tehetséggondozás 

- Önálló tanulás tanítása 

- Tanév során felmérés a témakörök végén, azok folyamatos adminisztrálása 

- Közösségépítés 

- Versenyzési lehetőségek bővítése 

7.3. Kapcsolatfelvétel a pedagógiai szakszolgálattal  

- Logopédus biztosítása 

- Fejlesztőórák fejlesztőpedagógus vezetésével 

- Utazó gyógypedagógus segíti a sajátos nevelésű igényű gyerekek fejlesztését 

7.4 Pályaválasztás 

A nyolcadikos osztályfőnök koordinálja. 
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7.5 Óralátogatás: 

Az osztályfőnökök a saját osztályukban látogassanak, hogy minél teljesebb képet kapjanak az 

osztályokról. Az iskolavezetés előre bejelentett és bejelentés nélküli óralátogatásokon 

ellenőrzi a pedagógiai munkát. 

7.6 Mérések: 

 Évfolyamonként minden tantárgyból egy-egy témakör lezárását követően a 

követelmények elsajátítását vizsgáló, összegző mérést kell végezni.  

Év végén önértékelési lapon kell összegezni. 

 Első osztályosok differenciált bemeneti mérése. Év végén megismételni. Második 

évfolyamon az első osztályban megkezdett képesség mérés folytatása. 

 Negyedik osztályba bemenet és év végi színt mérés, matematika-hangos olvasás  

 Fizikai teljesítménymérés  

 Kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamokon 

 Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamokon 

 Belső nyelvvizsga rendszer bevezetése görög nyelvből 

7.7 Tanulmányi versenyek 

Tehetséggondozás színtere 

 szervezünk házi versenyeket (versmondó verseny, mesemondó verseny, kistérségi 

angol nyelvi vetélkedők, logikai vetélkedők) az eddigiek folytatása, illetve újabb 

versenyek bevezetése: mezei futóverseny, sportversenyek: atlétikai házi verseny 1-2., 

3-4., 5-6., 7-8. évfolyamokon) 

 minden évfolyamon legalább 1 fő tanulmányi versenyen vegyen részt 

7.8 Továbbképzések: 

Cél, hogy mindenki rendelkezzen a törvényben előírt továbbképzési kredit pontokkal. 

Farcalasz Johanna befejezi a fejlesztő pedagógus szakirányú képzést. Kocolárisz Eftichia 

dráma pedagógia továbbképzésre jelentkezett. 

További célok:  

Szükség lenne: 

 matematika-fizika szakos tanárra 

 technika- ének szakban hiány van 

 újgörög nyelvtanárra  

7.9. COVID- vírushelyzet óvintézkedései: 

A járványügyi készenlét idején alkalmazandó intézkedési terv megismerése a 

pedagógusokkal, szülőkkel, gyermekekkel, takarító személyzettel.  
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(Ennek dokumentálása ld. Covid-19 mappa 2020/2021-es tanév) 

A 2020/2021-es tanév feladatai (távolságtartás, termek beosztása, teljes fertőtlenítés, 

takarító személyzet,fertőtlenítés, étkeztetési feltételek biztosítása, tanulók folyamatos 

ellenőrzése, a kézmosás fontossága, zárt térben maszk viselése) 

8. Egyéb feladat 

Szeretnénk az idén is részt venni az Erzsébet táborban. 

Megpályáztuk az iskolatej és a zöldség-és gyümölcs programot. 

Eper nemzetiségi pályázatokon való részvétel. 

Stavros Niarchos Alapítvány felújítási munkálatainak lebonyolítása, a tanítás akadályoztatása 

nélkül 

A tanév munkarendje szerint: 

Az első osztályosok beíratása: 2021. április hónapban történik. 

Tantestületi értekezletek: Minden hónap első kedd 16-17 óráig. 

Szülői értekezletek: szeptember, február, nyolcadikosoknak október 31-ig (pályaválasztás) 

Rendkívüli szülői értekezlet szükség szerint tartható 

SZMK értekezlet lebonyolítása szeptemberben, és februárban 

A bukásra álló tanulók értesítése első félévben decemberig, második félévben május elején 

9. Pedagógusok teljesítmény értékelése 

A pedagógusok értékelései folyamatosak, az év folyamán részt vesz az igazgató, helyettes, 

munkaközösség vezetők. 

Ebben a tanévben 4 pedagógus lesz, akit kötelezően kell értékelnünk. 

Témahetek: 

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között 

b) Digitális Témahét 2021. március 22–26. között 

c) Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között 

d) Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. 

szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja). 

Egyéb témahetek: 
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 2020. október 10–25. Kódolás Hete – a programozás és a digitális jártasság 

fejlesztése https://codeweek.eu/ 

 2021. február 09. – Biztonságos Internet Nap – Egy nap a médiatudatosságról, 

melynek célja a digitális írástudás 

fejlesztése  https://www.saferinternetday.org/, http://www.saferinternet.hu 

10. Dokumentumok elkészítésének dátumai: 

 Tantárgyfelosztás:   2020. szeptember 1. 

 Tanmenetek:    2020. szeptember 15. 

 Éves munkaterv:   2020. szeptember 30. 

 Szakkörök felmérése:   2020. szeptember 15. 

 Anyakönyvek megnyitása:  2020. október 1. 

 Félévi értékelés kiértesítése:  2021. január 29. 

 Év végi értékelés   2021. június 15. 

 

 

TANÉV RENDJE 

 

 Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. kedd 

 Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. kedd 

 Tanítási napok száma: 179 

 Első félév vége: 2021. január 22. szülők értesítése, a félévértékelés 2020. január 29. 

 

– Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet 

utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő). 

– A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni 

első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). 

– A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni 

első tanítási nap 2021. április 7 (szerda). 

Fogadóórák:  

17.00-18.00-ig 

2020. november 3. 

2021. január 5.  

2021. március 2. 

2021. május 4. 

 

 

https://codeweek.eu/
https://www.saferinternetday.org/
http://www.saferinternet.hu/
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Szombati napok:  

a) 2020 augusztus 21, péntek pihenőnap 

 2020 augusztus 29. szombat munkanap 

b) 2020 december 12. szombat munkanap 

 2020 december 24. csütörtök pihenőnap 

 

Tanítás nélküli munkanapok:(6) 

1. Őszi nevelési értekezlet 2020. november 2. hétfő 

2. Félévi Értekezlet 2021. január 25. hétfő 

3. Tavaszi nevelési értekezlet 2021. március 31. szerda 

4.  
Nemzetiségi 
tehetséggondozás  2021. április 7.  szerda 

5.  Dök-nap 2021. május 14. péntek 

6.  
Pályaorientáció, 
gyermeknap 2021. május 28. péntek 

 

 

FONTOSABB ÉVFORDULÓK A 2020/2021. TANÉVBEN 
 
 

2020. 
 

 1620: Bethlen Gábor Magyarországi fejedelmévé választása (400éve) 

 1720: II. Rákóczi Ferenc rodostói emigrációjának kezdete (300 éve) 

 1900: Szabó Lőrinc születése (120 éve) 

 1920: Trianon békediktátum (100 éve) 

 1930: Csoóri Sándor születése (90 éve) 

 1950: Eszterházy Péter születése (70 éve) 
 
2021. 

 május 5-én 85 éve született Lázár Ervin (1936) 

 Benyovszky Móric születésének 280. és halálának a 235. évfordulója 

 "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás 

 2020–2021-es évet Boldog Batthyány-Strattmann László-emlékévvé 
nyilvánítják a hercegorvos születésének 150., valamint halálának 90. 
évfordulójának tiszteletére. 

 Az ELTE Füvészkert alapításának 250. évfordulója 

 
 

https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/lazar-ervin
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Programok 

Augusztus 

 

FELELŐSÖK 

17. Alakuló értekezlet Dimanovszka Mahi 

29. Tanévnyitó értekezlet Dimanovszka Mahi 

24-28-ig tábor Dimanovszka Mahi, osztályfőnökök 

17. Tankönyvosztás, étkezők, napközisek, 
hittan, utazás felmérése 

iskolatitkár 

Tantárgyfelosztás, órarend igazgató, és igazgató-helyettes 

Ügyeleti rend megszervezése, termek 
dekorációja 

Alsós, felsős munkaközösség vezetők, 
osztályfőnökök 

  
Szeptember 

  

1. Tanévnyitó ünnepély Dimanovszka Mahi 

1. Első tanítási nap, balesetvédelmi 
oktatás, házirend, tűzriadó, 
tanulószobások, napközisek felmérése 

Osztályfőnökök, iskolatitkár 

2-13. Adminisztráció, szülői értekezletek, 
családlátogatások 

Osztályfőnökök 

Naplók írása, tanmenetek, elkészítése 
 

Szaktanárok, osztályfőnökök 

25. Magyar diák sport napja Vajdics András, Tzakosta Hara 

30.Magyar népmese napja 
Világnapja-könyvtár 

Farcalasz Johanna 

Szakkörök, tanulmányi versenyek 
meghirdetése 

Szaktanárok 

Úszás szakkör 3-4.osztály, 5-6.osztály  
Tömegsport 

Vajdics András 

Angol szakkör alsó tagozaton 1-2-3. osztály  Polák-Marada Anett 

Zongora, népi játékok Nagy Vivien 

Felzárkóztatás alsó tagozaton Alsós tanítók 

Könyvtárfoglalkozáson belül kézműves 
szakkör 

Farcalasz Johanna 

Felvételi előkészítő, felzárkóztatás felső 
tagozat 

Kovácsné Németh Csilla 

Matematikai előkészítők Kovácsné Oláh Krisztina 

Dök-képviselők megválasztása Konsanszky Csaba 
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Október  

6. Értekezlet Dimanovszka Mahi 

3. Velence tókör biciklizés a Manolisz 
Glezosz 12 évfolyamos Görög nyelviskola 
pedagógusaival 

Dimanovszka Mahi 

Készülés az 1. osztályosok Difer mérésére 
9-ig felmérik azokat a gyerekeket, ahol 
indokolt 
22-ig a KIR-en rögzítik 
 

Polák-Marada -Anett 

Év eleji felmérések Szaktanárok 

1. Zene világnapja Sztefopulosz Vaszilisz 

4. Állatok világnapja  Munkaközösség-vezetők 

6. Aradi Vértanúk napja 6. osztály 

22. Tűzvédelmi, munkavédelmi előadás Tűzvédelmi szakember 

22. Magyar nemzeti ünnep Kovácsné Németh Csilla 

21.Takarékosság napja Farcalasz Johanna 

22. Görög Nemzeti ünnep Görög munkaközösség 

21. Földünkért napja 
 

Polák-Marada Anett, Tóthné Bognár 
Zsanett 

8. osztályos szülői értekezlet október 31-ig Fabókné Czankovits Hédi 

 

November 

 

 

5. Őszi nevelési értekezlet Dimanovszka Mahi 

3. Értekezlet, fogadóóra Dimanvoszka Mahi 

Negyedéves szöveges értékelés 1. osztály Polák-Marada Anett 

11. Márton nap lámpás készítés Alsó tagozat 

9-13-ig egészséghét, tisztasági hónap, 
védőnő előadás 

Alsós, felsős munkaközösség vezetők 

13. Sportdélután Vajdics András 

17. Polytechnio görög nemzeti ünnep Sztefopulosz Vaszilisz 
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December 

 

1. Értekezlet Dimanovszka Mahi 

6. Mikulás Osztályfőnökök 

4. Mikulás buli felsősöknek DÖK 

Félévi felmérések elkezdése Szaktanárok 

Szülők értesítése a gyenge tanulmányi 
eredményről 

Osztályfőnökök 

Karácsonyi készülődés Osztályfőnökök 

18.Karácsonyozás iskolán belül, SZMK 
karácsonyon  

Osztályfőnökök, SZMK 

18. Betlehemezés 5. o. Farcalasz Johanna 

 

Január: 

 

 

5. Hó eleji értekezlet Dimanovszka Mahi 

1. és 2. osztályosok félévi szöveges 
értékelése 

Osztálytanítók 

3-8. osztályosok értékelése Tantestület, osztályfőnökök 

22. Magyar kultúra napja szavalóverseny 
Kovácsné Németh Csilla, Farcalasz 
Johanna 

22. Félévi értékelés Osztályfőnökök 

Lackenhof Ausztria síelés 5.o.-8.o. 4 éjszaka 
közösen a Manolisz Glezosz Iskolával 

Dimanovszka Mahi, Vajdics András 

23. Osztályozó értekezlet  Dimanovszka Mahi 

Dök iskolagyűlés Konsanszky Csaba 

Felkészülés a mezőfalvi Betűzgető 
anyanyelvi versenyre 

Alsó tagozat 
 

Felvételi Fabókné Czankovits Hédi 

Vaszilopita ünnepség (első héten) Osztályfőnökök 

27. A holocaust nemzetközi emléknapja 
Tóthné Bognár Zsanett alsós 
munkaközösség-vezető 

29. Bizonyítványok kiosztása Osztályfőnökök 

30. Görög pedagógusnap Görög munkaközösség 
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Február: 

 
 

2. A vizes élőhelyek napja Fabókné Czankovits Hédi 

9. A görög nyelv világnapja Kocolárisz Eftichia 

Félévi értekezlet Dimanovszka Mahi 

Iskolai farsang Osztályfőnökök 

25. A kommunista terror áldozatainak 
emléknapja 

Dimanovszka Mahi 
Iskolai megemlékezés 

Medve témanap, tavaszvárás Alsós munkaközösség 

Szülői értekezletek Osztályfőnökök 

Tankönyvrendelés elkezdése Iskolatitkár, tantestület 

Területi versenyeken való részvétel Osztályfőnökök 

18. Füstös Csütörtök, a 12 évfolyamos 
Manolisz Glezosz Iskolával 

Görög munkaközösség 

  
Március: 

  

2. Értekezlet, fogadóóra Dimanovszka Máhi 

12. Magyar Nemzeti Ünnep Alsó tagozat 

22. Víz világnapja Vajdics András 

Tavaszi dekoráció Osztályfőnökök 

24-26 ig iskolahét: Akadályverseny, 
koszorúzás, elsősök avatása, házi 
versenyek 

Munkaközösségek 

25. Görög nemzeti ünnep 5. 6. osztály Görög munkaközösség 

25. Elsősök avatása 
Fabókné Czankovits Hédi-Polák-
Marada Anett 

  
Április: 

  

Költészet napja irodalmi teaház 
Kovácsné Németh Csilla, Fabókné 
Czankovits Hédi 

Holocaust emléknap Dimanovszka Máhi 

23. A tanulók fizikai állapotának és 
edzettségének mérése 

Vajdics András 

28. Nyílt nap 1-3 tanóra Osztályfőnökök, szaktanárok 

17. Görög húsvét témanap Görög munkaközösség 

22. Föld napja Fabókné Czankovits Hédi 

Elsősök beíratása  iskolatitkár 
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Népdaléneklési verseny Pusztaszabolcs 
Mezőfalvai szavalóverseny 

alsós tagozat 
 

Negyedéves szöveges értékelés 1. 
osztályban 

Polák-Marada Anett 

Készülődés az anyák napjára Osztályfőnökök 

Leendő elsősök látogatása iskolánkban Dimanovszka Máhi 

  
Május 

 

 

4. Fogadóóra, értekezlet Dimanovszka Mahi 

Anyák napi műsorok osztálykeretben Osztályfőnökök 

10. Madarak és Fák napja-közös séta  Fabókné Czankovics Hédi 

26. Országos Kompetenciamérés Tóthné Bognár Zsanett 

28. Gyermeknap Dök, SZMK 

19. Angol nyelvi mérés 8. osztály Kocolárisz Eftichia 

Görög nyelvi idegen mérés 4. o.-6. o.-8. o. 
A1-A2 szint 

Görög munkaközösség 

  
Június: 

  

Tanulmányi osztálykirándulások Osztályfőnökök 

Tanulmányi munka értékelése Osztályfőnökök 

Osztályozó értekezlet  Dimanovszka Mahi 

Osztályfőnöki beszámolók, 
munkaközösségek értékelése 

Osztályfőnökök 

19. Tanévzáró ünnepély, ballagás 
megszervezése 

Kovácsné Németh Csilla 
Fabókné Czankovits Hédi 

Tantermek rendezése Osztályfőnökök 

15-18. Adminisztráció Osztályfőnökök 

24.Tanévzáró értekezlet Dimanovszka Mahi 

Nyári tábor Alsó tagozat 

Nyári tábor Felső tagozat 
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Kapcsolattartás 

Iskolaorvos neve: Dr. Horváth István  06-25-898-071 

Védőnő: Páli Szilvia    06-70-562-0143 

Polgármesteri Hivatal:    06-25-898-055 

Családsegítő szolgálat: Nagyné Varga Éva 06-70-633-6121 

Iskolarendőr: Fridrich Tamás   06-70-947-4060 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata:  Hristodolou Konstantinos  

Manolisz Glezosz 12 évfolyamos Kiegészítő Nyelviskola Kakukné dr. Partics Krisztina 

Beloiannisz Község Önkormányzata :    Papalexisz Kosztasz 

Beloianniszi helyi Nemzetiségi Önkormányzata:  Kész Józsefné 

Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány :   Szekula Szilvia 

Nemzetiségi Szószólói Iroda:     Sianos Tamás 

Oktatási Bizottság:       Spyros Agárdi Bendegúz 

MGOÖ hivatalvezető:      dr. Kenyeres Gabriella 

 

INTÉZMÉNY FENNTARTÓJA: 

 

MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA  

BUDAPEST, 1051.Vécsey utca 5. 

TELEFON: 06-1-302-7275 

 

 

Záradék 

A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve készült a nevelőtestület 2020. augusztus 29-én 

megtartott tanévnyitó értekezletén. 

Jegyzőkönyv kivonat 

Az értekezlet helyszíne: Nikosz Beloiannisz Általános Iskola 

Időpont 2020. 08. 29. 

Résztvevők: a tantestület14 fővel  

 

 

A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola 2020-21-es tanévre szóló munkatervét a tantestület 14 

fővel 2020. 08. 29-én elfogadta. 

 

-----------------------------    --------------------------------- 
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jegyzőkönyvvezető      igazgató 

 

-----------------------------   ---------------------------------- 

hitelesítő    hitelesítő 

 

A 2020-21-es tanév munkaterv elfogadása, legimitációk: 

A 2020-21-es intézményi munkatervet és munkarendet a Szülői Szervezet megismerte és 

támogatja 

Beloiannisz, 2020. szeptember 21. 

---------------------------- 

SZMK elnöke 

 

Az intézményi munkatervet az iskolai diákönkormányzat megismerte és támogatja. 

Beloiannisz, 2020. szeptember 15. 

 

------------------------------------------    ---------------------------------- 

DÖK összekötő tanár      DÖK elnök vagy képviselő 

 

Az elfogadott munkaterv 2021. augusztus 31-ig érvényes. A munkaterv nyilvános, 

megtekinthető a honlapon, az iskola igazgatójánál, a tanári szobában. 


