Kedves Szülők!
Iskolai munkatervünk alapján tájékoztatom Önöket a tanév helyi rendjéről, legfontosabb dátumokról,
eseményekről. Mint mindig, most is tervezetről beszélünk. Nem tudjuk pontosan, hogy a vírushelyzet
milyen változásokat fog még generálni. A szülők, tanulók és munkavállalóink érdekében számos
iskolai rendezvényt online módon tartunk meg, vagy töröljük azokat az éves programunkból. A
„helyzetfüggőnek” nevezett események megtartásának módjáról, a változásokról az osztályfőnökökön
keresztül, ill. a szokásos módon fogjuk tájékoztatni Önöket.
Juhász József
igazgató

A 2020/2021. TANÉV HELYI RENDJE

A tanév szorgalmi időszaka
Első nap:
Utolsó nap:
Az első félév:

2020.09.01. kedd
2021. 06. 15. kedd
2021.01.22. péntek

Tájékoztató az első féléves tanulmányi előrehaladásról
tanuló/szülő részére

2021. január 29-ig
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A szünetek időtartama

időpont

esemény

2020.10.23.szerda -2020.11.01.10.30. péntek

őszi szünet

2020.10.22. csütörtök

az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2020.11.02. hétfő

a szünet utáni első tanítási nap

2020.12.21. hétfő – 2020.12.31. csütörtök

téli szünet

2020.12.18. péntek

a téli szünet előtti utolsó tanítási nap

2021.01.04. hétfő

a szünet utáni első tanítási nap

2021.04.01. csütörtök-2021.04.06. kedd

tavaszi szünet

2021.03.31 szerda

a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2021.04.07.szerda

a szünet utáni első nap a gyerekek számára

Tervezett tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása
időpont
2020.10.16. péntek

Őszi szakmai nap

esemény

2020.12.12. szombat

Pályaorientációs nap

2021.01.29. péntek

Félévi értékelő értekezlet

2021.03.01.hétfő

Tavaszi szakmai nap

2021.06.14. hétfő

DÖK – gyermeknap

2021.06.15. kedd

Osztályozó értekezlet

Ünnepek, megemlékezések
időpont

esemény

szeptember 1. kedd

Tanévnyitó iskolagyűlés

szeptember 18.
péntek

Az összefogás napja, piknik a
tapolcai réten
Mobilitás Hét Közlekedési
Világnap
Tapolca: faültetés udvaron
Esőnap: 09.25. péntek
A népmese napja
Mesemaraton

Megj.

R

ELMARAD

szeptember 30.
szerda

K,T 1-3. óra
tartva

október 1.
csütörtök

Zenei világnap

október 4.
10.05-i héten

Az állatok világnapja, madárbarát
program

október 6.
kedd
október 23. péntek
(22. csütörötk)

Az aradi vértanúk napja

osztálykeret

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc évfordulója

osztálykeret

október
20. kedd

Halloween és „tökfaragó verseny”

saját teremben
fekete-narancs
ruhában
megyünk

november 9-13-ig

Papírgyűjtés
a Középszer utca: 7 – 14 óráig,
Tapolca: 8-16 óráig

november 13.
péntek

A magyar nyelv napja, helyesírási
verseny

december 12.
szombat

Mesterségek napja

dec.1-18.

Hangverseny az alsó tagozatnak
Csokigyűjtés a kórháznak

ELMARAD

nov.30. hétfő
dec.7. hétfő
dec.14. hétfő
dec18. péntek
december 6.
(12.04.péntek)
december 6-15.
Tapolca
december 13.

Adventi gyertyagyújtások

Mikulás

pirosban jövünk
osztálykeretben

„cipősdoboz” ajándékgyűjtés
Luca-napi karácsonyi vásár

ELMARAD

R

K:1-6.
Adventi teaház

ELMARAD

december 18
péntek

Karácsonyi ünnepség

december 18.
péntek
január 22.
péntek

Pedagógusok közös karácsonya

február 5.
péntek

osztálykeretben

ELMARAD

Sí tábor
E
Farsang
Mindkét iskolában délelőtt, zárt,
szülők nélkül.

LMARAD
R

K, T: 1-3. óra
megtartva

A kommunizmus áldozatainak
emléknapja
Az 1848-as márciusi forradalom és
szabadságharc évfordulója

március 22. hétfő

A víz világnapja és egészségnap
Projektnap
Kazinczy- Tapolcai iskolanapok


03.29. hétfő
megnyitó

R

A magyar kultúra napja

február 25.
csütörktök
március 15.
(12. péntek)

márc.29-30-31.
hétfő-kedd-szerda

K,T

Megnyitó és színház du.

Nyílt nap 1-6 évf. 1-2. óra
Szavaló-olvasó verseny

osztálykeretben

kékben jövünk
Helyzetfüggő

ELMARAD

R

K

ELMARAD

Kézműves foglalkozások

03.30.. kedd

Kiselőadás
Sport nap
Fordított nap

R

ELMARAD

Felsős tanár-diák sport rangadók
Látogatás a magyar nyelv
múzeumába Széphalomra.

ELMARAD

Online módon

03.31. szerda

április 11. vasárnap
(április 12. hétfő)
április 16.
péntek
április 22.
csütörtök

május 2. vasárnap
(május első hete)
május 10.
hétfő
május 13.
csütörtök
június 4.
péntek
június 11. péntek

június 14. hétfő
június 18.
péntek

A költészet napja
Középszeren versmondó verseny
Tapolcával együtt
Holokauszt napja
Föld napja, papírgyűjtés,
fenntarthatósági témahét
hangverseny a felső tagozatnak
Anyák napja
Madarak és fák napja

zöldben jövünk

E
 L M A R AD
otthoni
köszöntés
sárgában jövünk

Tanulmányi kirándulás
Trianon emléknapja
Ballagás
15.00 óra Tapolca
17.00 óra Középszer
DÖK nap, gyermeknap,
versenygyőztesek fogadása
Tanévzárás, bizonyítványosztás

R

K,T
a fogadás
osztálykeretben
osztálykeretben

Témahetek, projektnapok
időpont
ELMARAD
2020.10.20. kedd
ELMARAD
ELMARAD
ELMARAD
2021.02.05. péntek
ELMARAD
2021.03.29-30-31.
2021.03.30.
2021.04.19-23.
2021.05.13. csütörtök
2021.06.14. hétfő
ELMARAD

esemény
Összetartozás napja
Halloween
Őszi pedagógiai napok munkaközösségi bemutatóórák, horizontális tanulás
Luca napi vásár (Középszer)
Adventi teaház
Farsang
Sítábor Tapolcán
Kazinczy, Tapolcai napok
A magyar nyelv napja
Fenntarthatósági témahét
Tanulmányi kirándulások napja
DÖK nap, gyermeknap
Nyílt napok

ELMARAD

Határtalanul program

ELMARAD

Iskolai hangversenyek

ELMARAD

Kazinczy Színház

1.1

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése
időpont

2020.09.21. – 2020.10.12-ig

esemény
Pályaválasztást megalapozó kompetenciamérés a 8. évfolyam
számára digitálisan.
Szövegértés az alsó tagozatban 2-4. évf.
Helyesírás az alsó tagozatban 2-4. évf.
Matematika az alsó tagozatban 2-4. évf.

2020.10.22-ig megtartva

Hangos olvasás a felső tagozatban
Matematika és szövegértés kompetencia bemeneti mérés 5-8.
évfolyam
2020.10.09-ig.

Az első osztályosok felmérése, tanulási nehézség kiszűrése

2020.10.22.

Az érintett első osztályosok létszámának jelentése
DIFER

2020.12.04-ig.

DIFER vizsgálatok elvégzése

2021.01.04-03.31-ig

Ütemezett OH ellenőrzés a pedagógusok 120 órás kreditjének
meglétéről.

2021.01.11 – 04.23.

NETFIT mérés, a tanulók fizikai állapotának és edzettségének
vizsgálata

2021. márciusáig (tanárcserével)

Próbanyelvvizsga a ktny. 7. osztályban + partneri elégedettség
mérés

2021.05.12. szerda

Két tanítási nyelvű osztályok nyelvi mérése OH

2021.05.19. szerda

Idegennyelvi mérés a nem ktny. osztályokban 6.,8. évfolyamon
OH
Anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődésének
vizsgálata a 6. 8. évfolyamon (OH mérés)

2021.05.26. szerda
R

K,T:

Helyi mérés a 7. évfolyamon
Matematika, idegennyelv, anyanyelvi szövegértés 5. évfolyam
Angol szintzáró mérés a ktny. 4. osztályban + partneri
elégedettség mérés

1.2

Szülői értekezletek, fogadóórák időpontja

Középszer

Tapolca

2020.09.01. 17.00

2020.09.01. 17.00

tanévkezdő szülői értekezlet az 1. és 5. évfolyam
részére. A többi osztály online.

1. SZM megbeszélése elmarad, szm vezetőkkel
egyeztetés.

ELMARAD
2020.10.05. hétfő

2020.10.05. hétfő

1. fogadóóra Csak pedagógusok általi behívással,
ill. Krétán keresztül online

december folyamán osztályonként

8. évfolyam továbbtanulási szülői értekezletet tart

2021.01.11. hétfő 17 óra
szülői, 17.45.-től fogadó

2021.01.12. kedd 17 óra
szülői, 17.45.-től fogadó

félévi értékelő szülői értekezlet és 2. fogadóóra

2021.01.11. hétfő 16 óra

2021.01.12.kedd 16 óra

2. SZM megbeszélése Helyzetfüggő

2021.05.03. hétfő
17.00 szülői, 17.45 foó.

2021.05.04. kedd
17.00 szülői, 17.45 foó.

tanév végi szülői értekezlet és 3. fogadóóra
Helyzetfüggő

Helyzetfüggő

Az intézmény bemutatkozását szolgáló iskolai nyílt napok tervezett időpontja
Nyílt nap az idejáróknak
időpont

Középszer

Tapolca

1-6. osztály 1-2. óra

ELMARAD

1-6. osztály 1-2. óra

Nyílt nap az óvodásoknak
időpont

Középszer

Tapolca

ELMARAD

Halloween az ovisoknak az
oviban
-

Halloween az ovisoknak az
oviban
Mikulás az ovisoknak

ELMARAD

Adventi teaház az ovisoknak

-

ELMARAD

Nyílt nap az ovis szülőknek csak
KTNY órákra 1,2 óra, 3. óra
fórum

Nyílt nap az ovis szülőknek csak
KTNY órákra, emelt
matematikára is. 1,2 óra, 3. óra
fórum

ELMARAD

Nyílt nap az ovis szülőknek a
leendő 1. osztályos tanítók
megismerése 1,2 óra, 3. óra
fórum

Nyílt nap az ovis szülőknek a
leendő 1. osztályos tanítók
megismerése1,2 óra, 3. óra
fórum

ELMARAD

A 2019/2020. tanévre tervezett beiskolázási tevékenységek

Feladat
megnevezése
Felelős
Határidő

Hagyományos rendezvényeink (Halloween, Mikulás, adventi teaház)

bemutatása az ovisoknak

ELMARAD

Feladat
megnevezése
Felelős
Határidő

Nyílt nap az ovis szülőknek csak két tanítási nyelvű órákra

Feladat
megnevezése
Felelős
Határidő

Nyílt nap az ovis szülőknek, a leendő 1. osztályos tanítók megismerése

ELMARAD

ELMARAD
VERSENYEK
időpont

esemény

2020.10.09.péntek

Bolyai megyei matematika vers.

14.30 óra

SAJÁT ISKOLÁBAN ÍRNAK A
GYEREKEK

2020.11.06. péntek

Bolyai megyei anyanyelvi vers.

14.30 óra

SAJÁT ISKOLÁBAN ÍRNAK A
GYEREKEK

2020.11.19.
csütörtök 15.00

Bolyai megyei anyanyelvi – er.h.

2020.12.01.kedd

Christmas party online

helyszín
Középszer u.

Középszer u.

Középszer u.

ISKOLÁNKÉNT EGY-EGY KÉPVISELŐ
VISZI EL A DÍJAKAT

Középszer u.

online
2021.02.05. péntek
14.30 óra

Bolyai megyei természettudományi vers.
SAJÁT ISKOLÁBAN ÍRNAK A
GYEREKEK

Középszer u.

2021.02.17. szerda
15.00

Bolyai megyei term.– eredményhirdetés
ISKOLÁNKÉNT EGY-EGY KÉPVISELŐ
VISZI EL A DÍJAKAT

Középszer u

2020.12.07.
14.00 óra

Zrínyi megyei matematika vers. 1. ford.

Középszer u.

hétfő

SAJÁT ISKOLÁBAN ÍRNAK A
GYEREKEK

2021.03.05. péntek
14 00 óra

Zrínyi megyei matematika vers. 2. ford.

2021.03.30. kedd

Kiselőadás verseny

Középszer u.

R

K,T:

Tapolca

online
2021.03.31.

Magyar nyelv napja, iskolai kirándulás
Széphalomba

elmarad

MÉRÉSEK, VIZSGÁK
Mérés
DIFER

OH-ellenőrzés
NETFIT
OH-mérés
OH-mérés
OH-mérés

Tevékenység
Az első osztályosok felmérése, tanulási nehézség
kiszűrése; az érintett tanulók létszámának jelentése; a
vizsgálatok elvégzése
Ütemezett OH-ellenőrzés: a 120 órás pedagógus-kreditek
tekintetében

2020.12.04.-ig

NETFIT mérés, a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének vizsgálata
Két tanítási nyelvű osztályok nyelvi mérése a 6. és 8.
évfolyamon
Idegen nyelvi mérés a nem ktny. osztályokban 6.,8.
évfolyamon
Anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődésének
vizsgálata a 6. 8. évfolyamon

2021.01.11.04.23.
2021. május
12.
2021. május
19.
2021. május
26.

Tervezett rövidített tanítási napok
Ideje
2020.12.18. péntek

Esemény

2021.02.05. péntek

Iskolai karácsony
Farsang

2021.03.05. péntek

Zrínyi matematika verseny (helyzetfüggő)

2021.03.29.-31.

Kazinczy iskolanapok (helyzetfüggő)

2021.05.26. szerda

OH mérés és helyi mérések

2021.06.11. péntek

Ballagás (helyzetfüggő)

2021.06.14. hétfő

DÖK nap, gyermeknap (helyzetfüggő)

Időpont

2021.01.04.03.31.

