2017-2018. tanév eseményterve
HATÁRIDŐ

FELADAT

F E L E L ŐSÖK

AUGUSZTUS
(csüt.
17.9-től) Vezetőségi értekezlet 1.
(kedd
22.9-től) Vezetőségi értekezlet 2.
(szer23.da
8.30tól)

Alakuló értekezletek:
tantárgyfelosztás,
javítóvizsga szervezése; órarend; munkaközösségek ért.

(péntek25-hétfő28-kedd)
29. 8-tól Javítóvizsgák: ált. isk., középisk.
28.
30.
Tankönyvárusítás, tankönyvosztás
2829.(h-k) Igazgatói értekezlet, lelki gyakorlat
30-(szer.31.csüt.01.p.)
Intézményegységi tanévnyitó értekezletek

ig., ált. igh.,
igh.
ig., igh.-ek
ig.,
ált.igh.,igh.,
mk.-v-ők,
szaktanárok

igh.-k,
szaktanárok
tankönyvfelelősök

Ig.
Ig., igh.-ek,
igh.,mk-v.

SZEPTEMBER
(10.301.tól)
Tanévnyitó ünnepség a templomban, of-órák

Ig.,igh.-ek,

"Ír a Mikes" - Mikes-levelek másolása folyamatosan
(vas.
3.9-től) Veni Sancte, tanévnyitó mise a dolgozóknak Battonyán
10.3013.tól
Diáknap és gólyaavató a középiskolában (3. óra után)

Ig.

13.17 óra Szeged, Dóm: Veni Sancte

Ig., igh-k

14.(csüt.) Horgászverseny: ált.isk., középisk.

K.V.M., M.B.K.

15.(pént.) "Határtalanul" pályázat budapesti kirándulása 7. évf.

5 fő

"Olvasni jó!" országos levelező verseny meghirdetése

Bajnai István
N.I., H.I., T.M.,
of-k

Létszámok egyeztetése: fenntartó, KIR

Mudrityné B.K.
Ig.,igh.-ek, ,
ofő-k, isk.t.

Intézményi önértékelés megbeszélése

Ig.,igh.

15.(pént.) Logopédiai és fejlesztő foglalkozások megszervezése

gyógyped.

1617.

Bocskai-portya Debrecenben

Tóth M., Nagy
I.

19.

Fogadóóra, szülői értekezlet a középiskolában (19.)

igh.-ek, ofő-k;

Ifjú Zenebarát- bérletek beszerzése

isk.titkár

(kedd)
22.(pént.) Tanmenetek leadása

igh.-ek,

29.(pént.) "Honvédelmi kötelék"-verseny Békéscsaba

T.M.

Arany János - szavalóverseny az általános iskolában

G.I-né, P.M.E.

Mozi az óvodában
Statisztikai adatok összegyűjtésének előkészítése
29-ig (pént.)

ig., igh-ek,
isk.titk.,o.fők

OKTÓBER
Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzéshez előkészületek
2. (hétf.) A zene világnapja a templomban
2-3.(h.-k.) Szülői értekezlet az óvodában: Rózsa u.2-án, Fő u. 3-án
5.(csüt.) Statisztikai adatok összesítése
Járőrverseny Balatonalmádiban
Megemlékezés az aradi vértanúkról - képkiállítás
6.
(pént.)

Középiskolások busszal az aradi ünnepségekre utaznak
7. évf. "Határtalanul" okt. 5-8-ig

Ig.
M-V.A.,D.A.,
óvónők
Ig. igh-ek,
isk.titk.
Tóth M.
igh.-k, 10.évf.,
ofő-k,
Mudrityné,
N.I.M.
K.V.M.,
M.K.D.,

10.(kedd) Papírgyűjtés az ált. iskolában 3. óra után
13.(szerd.) DIFER-mérés adatszolgáltatása
13-ig(pén.) Statisztika elküldése

1.évf.
ig., igh.-ek,
isk.tit.
rendszerg.,

"Kölyökolvasó" a könyvtárban

R.K.Á.

16.(hétf.) szülői értekezlet az ált.iskolában
18.szerda Maratoni Biblia-olvasás Lukács evangéliumából 5-12.évf.

Bajnai I.,ofők

1519.

ig., igh.,

Tagozatkódok meghatározása és elküldése
Színház az óvodásoknak

(pén.) Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról az
20.10-től emlékműnél (5-8., 9-13. évf.)

Hugyik I.,
Molnárné

Takarékossági vetélkedő az ált. iskolában
Diákolimpia - lövészet

Tóth M., Sutya
M., Nagy I.

NOVEMBER
30-3.

Őszi szünet
Őszi szünet utáni 1. tanítási nap

6.(hétf.)
2febr.
28-ig

Egészségügyi hónap

J.É.

KIR, OSA, lemorzsolódás inf. adatszolgáltatás ellenőrzése

Igh.-k, isk.titkár

Iskolanyitogató óvodásoknak
Beiskolázási nyílt nap a középiskolában;
(kedd épületlátogatás, előadások, foglalkozások,
7. 9-től) óralátogatások,…
8.(szerd.) "Határtalanul" témanapja;
délután sportnap a Fantázia Sport és Kultúra Egyesület
szervezésében
Évfordulók napja: műsor, öregdiákok találkozója, stb.
(tanítás nélküli munkanap), nyugdíjasaink találkozója...
10. (pént.) Ónody Éva könyvbemutatója (12. évf.+)
(szom.)
11. 9-től Beiskolázási nyílt nap a középiskolában
13.(hétf.) A magyar nyelv napja (szépírás és helyesírási totó)
14.(ke.)

Fogadóóra és szülői értekezlet a középiskolában

24.(pén- Szalagavató
tek)18tól
Minősítésre jelenkező ped. és int. tanf. anyagainak
25-ig
feltöltése

Ig., igh-ek,
szaktanárok
7. évf., igh.

Ig.,igh-k

ig.,igh.-ek,
ofő-k, M.B.K.,
P. M. E.,V.D.T.,
K.N.I.
Igh., of.
Igh., 11.évf.
ofő,
nevelőtestület
érintett ped.,
ig.

Mozi az óvodásoknak

DECEMBER
3-tól
1jéig
(szer6.da)

Adventi gyertyagyújtás és készülődés of.órákon és
délutánokon, óvodai foglalkozásokon;
Idegen nyelvek hete az általános iskolában
DIFER-mérés
Mikulás: óvodák, ált.isk., középiskola

ofő-k,óvónők

Kóringyálás középiskolásokkal,

Mák L.,
dr.L. I.Gy.,
L. A.

lampionos felvonulás általános iskolásokkal
22.(pént.) Karácsonyi ünnepség a templomban (1-12. évf.)
27j. 2ig

nevelőtestület

Téli szünet

Alsó tagozat

JANUÁR
(szer3.da)

Téli szünet utáni 1. tanítási nap;
Házi versenyek hónapja az ált. iskolában
A betlehem megtekintése a templomban (alsó tagozat,
óvoda)

9-től
(szom13.bat) Beiskolázási nyílt nap
Tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése április
9-től
30-ig
A magyar kultúra napja: a Himnusz közös szavalása az ált.
iskolában; megemlékezés a középiskolában a reggeli
áhítaton
22.(hétfő) Diákgála 3. óra után

ofők,óvónők

ig., igh.,
testn.tanárok
ig., igh.,
M-né B.K.,
M-V.A.
ofő-k

26. (pént.) I. félév vége - osztályozó értekezletek

igh.-ek, ofő-k

29. (hét.) Szülői értekezlet az általános iskolában

igh., ofő-k

31.

(szerd.) Farsang az ált. iskolában

igh., ofő-k

FEBRUÁR
1. (csüt.) I. félévet záró nevelőtestületi értekezlet - ált. isk.

igh.-ek, ofő-k

2.,9.(pént.) Farsang az óvodákban
2.(pént.) A szülők értesítése a félévi eredményekről

igh.-ek, ofő-k

8.(csüt.) I. félévet záró nevelőtestületi értekezlet - középiskola

ig., igh.-ek,

10.(szom.) Alapítványi bál az általános iskolában
(szer14.da)
Bálint-nap a középiskolában
13-(kedd14.szerd.) Nagyböjt kezdete - hamvazószerda
15-ig(csüt.) érettségi és szakmai vizsgára való jelentkezés

alapítvány
L. A.,M.K.D.

ig., igh.,
12.évf.ofők,
Iskolatitkár

19-ig(hétfő) általános isk.tanulók jel.lapjainak érkezése ide
23.(pén.) Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól

Hugyik I.

MÁRCIUS
Ig.,ált.igh.,

02-(pén.- Tájékozódó elbeszélgetés (gimn. és rendészet-közszolgálat
gyov.,
03.szom.) szakgimnáziumi tanulóknak
szaktanárok
Áthelyezett, tanítás nélküli munkanap 16-ról:
10. (szom.)
értekezlet/továbbképzés
ig.,igh-k
Mozi és színház az óvodákban
14. (pén.)

Ideiglenes felvételi jegyzék elkészítése, nyilvánosságra
hozása

ig.,igh.,

Választható tantárgyak listája 2017-18-ra a 10. a-ban

Ig., igh.,

(pént.16IV. Mikes-vándorkupa - airsoft-lövészet
szom.)
17.

Igh., Tóth M.

(szerig.,
14.da)
Minősítési terv elkészítése
nevelőtestület
(szer- Megemlékezés nemzeti ünnepünkről a művelődési házban
14. da)
1-12. évf.
G. I.-né
M. K.D.,
P.M.E.,
PelyvaNagy Zs.
(szer21-da 22.csüt.) Módosítási lehetőségek az ált. isk.-ban
Igh.
of.,szaktanár
20.(ke.) Fogadóóra és szülői értekezlet középiskolában
ok
Felvételi központ megküldi a 8.-os jelentke28-ig(csüt.) zők jegyzékét a középiskoláknak

ig., igh.,
iskolatitkárok.

Húsvéti készülődés az alsó tagozatos napköziben
3.hé
t

Nyílt napok az ált. iskolában

Igh., tanárok

22.(csüt.) A víz világnapja - Természettudományos verseny 7-10. évf. J.É.,S.P.E.,B.P.
Ingyenes tankönyv igényléséhez nyilatkozat és igazolások
kiadása; tankönyv- alaprendelés előkészítése; lista a
tanulóknak tankönyvrendeléshez (visszahozása 15 napon Igh., isk.titkár,
belül)
tkv-felelős,
29. , (csüt.,
03. kedd) Tavaszi szünet

ÁPRILIS
(szer4.
da)

Tavaszi szünet utáni 1. tanítási nap
NETFIT-felmérések
Tanulói nyilatkozat a választható tantárgyakról (10.a)

12-ig

Óvodai nyílt nap leendő óvodásoknak és szüleiknek
(pén13.
tek)
Felvételi jegyzék megküldése a Hivatalnak
11.(szer- Költészet napja: versmondás (á.i.), koszorúzás (k.i.)
da)
16.(hétfő) Megemlékezés a holokauszt emléknapjáról
17.(kedd) Mikes-tortúra 3.óra után a középiskolában
18.???

testnevelők
Igh.,
iskolatitkárok
Igh., óvónők
iskolatitkárok.
Ig., igh.,
Mudrityné
B.K.,magyarosok
Molnárné,
T.M., N.I.M.

Arany János - emlékbusz az iskolában

20-ig(pént.) A Felvételi Központ visszajelzése a felvehető tanulókról
Színház az óvodásoknak
21.(szom.) Áthelyezett munkanap 04.30.-ról: zarándoklat Budapestre
A Föld napja (22. vas.) kiállítás rajzokból - ált. isk.
Szülői értekezlet iskolába menők szüleinek
27ig(pént.) Kiértesítés felvételről
30-ig

Tankönyvrendelés rögzítése a KELLO-ban

Bajnai I., ig.
N.K.É.
Igh., óvónők
igh.,
isk.titkárok
Igh., isk.titkár,
tkv-felelős,

MÁJUS
Anyák (a család)napja az óvodában, ált. iskolában)
Osztálykirándulásra igény esetén 1 nap az ált. iskolában
(május-június) - tanítás nélküli munkanap(pályaorientációs
nap)
2. (szer.) szerenád
3. (csüt.) (bolondballagás); 12. évf. osztályozó értekezlet és díszítés
9-9.30-ig virágátadás
9.30-9.45-ig tarisznyaátadás és koszorúzás
4. (pént.) 10-től ballagás, ünnepség a templomban
7-8. (h.-k.) Beiratkozás az óvodában
7-8-(hét.9.szer.) Szülői értekezlet az óvodákban; az általános iskolában
10. (csüt.) Madarak és fák napja az ált.iskolában
közép- és emelt szinten írásbeli érettségik

12.évf.of.
ig.,igh.,9-11.
of-k
ig.,igh.,11.
of-k
Igh.
óvónők, igh.ek, ofő-k
ofő-k
12. évf. of., ig.,
igh.-ek
1-2-3. napon

(tanítás
nélküli
munkanap a
középiskolában)
7.8 ó. h. magyar
8.8 ó. k. matematika
9.8 ó. sz. történelem

érettségi
szünet a
9-10-11. évf.on

10.8 ó. cs. angol
11.8 ó. p. német
14.8 ó. h. informatika emelt !!! szinten
15. 8 ó. k. biológia
16. 8 ó.sz. ágazati szakmai tantárgy
17. cs. 8ó informatika (középszinten); belügyi
14 ó.
18. p.14ó földrajz
22. h.14ó vizuális kultúra??
26. cs.14ó katonai alapism.
???l

Szakmai vizsga: irodai asszisztens
Airsoft-verseny (Budapest)

31-ig
(szer16.da)

Gyak.ov.;
Keszthelyiné,...
Tóth M.

"Nyári óvoda" igényfelmérése és szervezése

Igh., óvónők

"kisérettségi" 10. évfolyamon
I. idegen nyelv felmérése 6. és 8. évf.-on; belső mérés 7.
évf.

szaktanárok
id.nyelvtanáro
k

Országos ifjúsági honvédelmi verseny Balatonalmádiban

Tóth M.

Indítható választható tantárgyak listája

Ig., igh.
iskolai
koordinátor,
igh.,
6.,8.,10. évf. alapkészségek felmérése, belső mérés 5. és 7. szaktanárok,
évf.
of-ök

(szer23.da)
(pén25.tek)
Átjelentkezés választható tantárgyi csoportba
2526.
Városnap - kitüntetések

Igh., ofő-k

JÚNIUS
1.(pént.) Ballagás az óvodában (9-től Rózsa u., 11-től Fő u.)
1.hé
t
Gyereknap az óvodákban
1.hé
t
Nagycsoportos óvodások kirándulása
4. (hétfő) A nemzeti összetartozás napja

Igh.,óvónők
Igh., óvónők
Igh., óvónők
Tört.tan.,magyartanárok
Igh.,
szaktanárok

Rendészeti tábor és szakmai gyakorlatok szervezése
Gyereknap az ált.iskolában (tanítás nélküli munkanap) az Igh., igh..,of14. (csüt.) ált. iskolában)
ők
15.(pént.) Utolsó tanítási nap (min. á: 180;g:179;szg:178 nap)
15.

Osztályozó értekezletek
(pén.) értekezlet az óvodában (nevelés nélküli munkanap az
15.
óvodában)
7-14.

Emelt szintű érettségik szóbeli része;

(szom16.bat) Ballagás az általános iskolában és évzáró ünnepség
1820.
Középszintű érettségi vizsgák szóbeli része:
12. a-c 18-19-20.(hétfő - kedd - szerda)
21.(csüt.) Beiratkozás a 9. évfolyamra
(sz.)
Tanévzáró ünnepség és bizonyítvány - átadás
27. 8.30-tól középiskolában
(hétfő
25- -pént.) Tanévzáró értekezletek
29.
Összevont nev.test.értekezlet
24.
Te Deum Battonyán
...
máj.
/
jún.
/ júl.

igh.-ek, ofő-ök
Igh., óvónők
ig.,igh.-ek,
ofő,
Gulyásné,
Postáné
ig., igh., 12.
évf. of.,
Szaktanárok,ig
h., isk.t.
igh.,
isk.titkárok
nev.testület
ig., igh., mk.v.

Te Deum Szegeden
Rendészetiseknek szakmai gyakorlat 10.c és 11. c ( 140, 105
óra)
Igh., T.M.,M.T.
Alkalmazotti értekezlet min. 2 a tanév folyamán
IV. Katolikus tábor 1-4. évf.

07.
1-4.

Hetent
e
Havonta
ill.
szükHa- ség
von- eseta tén
07.
1808.
17.

Nyári tábor ált. iskolásoknak (06....-től ...-ig)

M.K.D.

Nyári tábor középiskolásoknak (3-4 nap)
"Hétindító gondolatok" hétfőnként;
osztályonként/évfolyamonként részvétel az adventi és
nagyböjti miséken

T.M.,N.I.M.
Bajnai István,
hitoktató, ig.,
igh-k

Tanári fogadóórák

Rendszergazda,
tanárok

Tanulók tájékoztatása

Ig., igh-k

nevelőtestületi munka- megbeszélés, megbeszélés

vez.,
nev.test.

Pedagógusok, dolgozók lelki gyakorlata

Bajnai István

„Nyári óvoda” a Fő utcai telephelyen

Igh., óvónők

Battonya, 2017. 09. 01.
Molnár Mihályné
igazgató

2017-2018-as tanév pedagógusai
és a pedagógiai munkát segítők:
B E O S ZTÁS NÉVSOR
igazgató
kanonokplébános
általános
igazgatóhelyettes
igh.
általános
iskolában

S Z A K (O K)

Molnár Mihályné
szaktanácsadó)

(egyetem; szakvizsga;

Bajnai István

magyar ny. és
irod., tört.
hittan

Agonás Margit

(egyetem; szakvizsga)

Komlódiné Vidiczki Magdolna (főiskola; szakvizsga)

igh.
Szöllősiné Kiss Judit
óvodában szakvizsga;szaktanácsadó)
igh.
szakképzés Nagy István Miklós

(főiskola;
(főiskola; szakvizsga)

pedag.testnevelés
történelem,
szerb
óvónő
(Levendula
csop.)
műszaki tanár

osztályfőnökök:

1.a

Almásiné Kocsis Tünde

2.a

Mándityné Dobozi Judit

2.b

Kovácsné Nagy Ildikó

(főiskola)

tanítónő

3.a

Simon Tiborné

(főiskola)

tanítónő

3.b

Jantóné Magyar Klára

4.a

Szabóné Várdai Katalin

(főiskola)

5.a

Dr. Lehoczkyné Imre Gyöngyi

(főiskola)

5.b

Moza-Venter Andrea

6.a

Pelyva-Nagy Zsuzsanna

6.b

Postáné Mizsei Ella (munkaközösség-vezető) (főiskola)

7.a

Gulyás Imréné

7.b

Sutya Miklós

(főiskola)

8.a

Mészárosné Kiss Dóra

(egyetem)

8.b

Samuné Poszt Erzsébet

(főiskola)

9.a

Jegyinák Éva

9.c

Agonás Margit

10.a-c Zsurzs Henrietta

(főiskola; szakvizsga)
(főiskola)

(főiskola; szakvizsga)

(egyetem)
(főiskola)

(főiskola; szakvizsga)

(egyetem)
(egyetem; szakvizsga)
(főiskola)

11. a

Csécsei Renáta

(egyetem)

11. c

Mudrityné Baji Klára

(egyetem)

12. a-c Borombós Péter

(egyetem; szakvizsga; szaktanácsadó)

tanítónő
tanítónő

tanítónő
tanítónő

német
angol-román
tanítónő,néptánc
magyar ny. és
i.,orosz
magyar –
drámaped.
Testnevelés-román
angol
matematikafizika
biológia,földrajz,
történelem
testneveléspedagógia
testnevelés-tört.
informatika
magyar-orosz
matematikatech.

5/13.

Keszthelyi Zoltánné

(szakoktató)

napközis csoportok vezetői:
napközi
1.csp. Vassné Dobozi Tünde (munkaközösség-vezető) (főiskola)
napközi
Dobozi Anita,
Bencze Éva (könyvtáros tanítónő)
2.csp. (főiskola)
(főiskola)
napközi
3.csp. Roczkovné Kotroczó Ágnes
(főiskola; szakvizsga)
napközi
4.csp. Holló Hajnalka
(főiskola)

ügyviteli
tantárgyak

tanítónő

tanítónő

tanítónő

tanítónő

szaktanárok
Bujáki Zoltán

(főiskola)

Dávid Albert

(egyetem)

kémia

Hugyik István

(egyetem)

történelem

Juhász Pálma

(főiskola)

tanítónő

fizika-technika

Lóczi Anikó
(főiskola, gyakornok) német
Marosán Hajnalka Írisz (munkaközösség-vezető)
történelem,
(egyetem; szakvizsga)
könyvtár
Mráz Tamás
Nagyné Kocsis Éva
Sztanojev Istvánné
Tóth Andrea Katalin

(főiskola)
(egyetem)
(főiskola; szakvizsga)
(egyetem)

Tóth Mihály

(főiskola)

Túri Zsuzsanna

(főiskola)

Mák László

(egyetem)

önvéd., belügyi
ism.
földrajz-rajz
gyógyped.,
tanítónő
német
belügyi, katonai
alapism.
gyógyped.,
tanítónő,
logopédia

Kovács Árpád

hittan
református
hittan

Kiss Ferenc tűzoltó

szakmai tárgy

óvónők
Dombóváriné Mihály Edit

(Levendula csoport)

Dócziné Ritter Edina

(Pipacs csoport)

Szelezsánné Roczkó Gabriella

(Pipacs csoport)

Oláhné Lung Ágota

(Pitypang csoport)

Istvánné Czuth Mária

(Pitypang csoport)

Kovácsné Kristóf Judit

(Kamilla csoport)

Paróczai Tiborné

(Kamilla csoport)

óvónő (főiskola;
szakvizsga)
óvónő, gyak.
óvónő (főiskola;
szakvizsga)
óvónő (főiskola)
óvónő( főiskola;
szakvizsga)
óvónő (főiskola)
óvónő (főiskola;
szakvizsga)

Czuth Lajos Mihályné

(Búzavirág csoport)

óvónő (főiskola)

Boárné Szabó Ildikó

(Búzavirág csoport)

óvónő (főiskola)

Iskolatitkárok
gazdasági
ügyek
tanügyigazgatás

Bauer András Gyuláné
Oláhné Bárdos Mária
rendszergazda
Janovszki László
gyermek-és
ifj.védelmi
felelős
pedagógiai Halász Ildikó
munkát
Szabó Rozália
segítők
Gábor Pálné

(általános iskola)

ped.asszisztens

(Búzavirág csoport)

dajka

(Pipacs csoport)

dajka

Szelezsánné Csomor Zsuzsanna (Levendula csoport)

dajka

Szretykó Jánosné

(Pitypang csoport)

dajka

Vincze Viktória Kitti

(Kamilla csoport)

dajka

technikai
dolgozók:
Bauer András Gyula

(Fő u. 72.)

karbantartó-fűtő

Budácsik József

(Fő u.72.)

okt.techológus

Csordás Klára

(Fő u.72.)

takarítónő

Czuth Lajos Mihály
Dancsó Lajos
Gulyás Andrásné

(Fő u.32., Rózsa u. 36.)
(Hősök tere 11/a)

karbantartó
karbantartó

(Fő u. 32.)

takarítónő

Hallai Róbertné

(Hősök tere 11/a)

takarítónő

Hoffmann Sándorné

(Hősök tere 11/a)

takarítónő

(Fő u.72.)

takarítónő

Jenei Jánosné

(Hősök tere 11/a)

takarítónő

Jenovácz Csedomír

(Hősök tere 11/a)

portás- bizt.őr

Horváth Sándorné

Juhász Mónika

(Fő u.72.)

takarítónő

Karizs Lászlóné

(Hősök tere 11/a)

takarítónő

Kiss Mária

(Hősök tere 11/a)

takarítónő

Medve Julianna

(Hősök tere 11/a)

takarítónő

Nyári Zoltán Géza

(Fő u.72.)

portás-bizt.őr

Semseiné Nima Ilona

(Fő u.72.)

takarítónő

(Hősök tere 11/a)

takarítónő

(Rózsa u. 36.)

takarítónő

Vidiczki Istvánné
Zimáné Isztin Tünde

Battonya, 2017.09.01.
Molnár Mihályné
igazgató

