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I. A tervezés jogi háttere 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről 

- Oktatási Hivatal tanfelügyeleti kézikönyve 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Tanfelugyeleti_kezikonyv.pdf 

- Oktatási Hivatal önértékelési kézikönyve 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Onertekelesi_kezikonyv.pdf 

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagoguso

k_minositesi_rendszereben_6.pdf 

- A Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és 

AMI működését szabályozó dokumentumok 

II. Az intézmény adatai 

Fenntartó: Kecskeméti Tankerületi Központ 

Cím: 6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5. 

Telefon: +36 (76) 795-232 

E-mail: kecskemet@kk.gov.hu 

Igazgató: Zsámboki Anna 

Intézmény neve: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM: 200923 

Cím: Kecskemét, 6000, Dózsa György út 22. 

E-mail: titkarsag@kodaly-iskola.hu 

Tel: 76/508-821 

III. Helyzetkép 

Tanulói statisztikai adatok – 2021. szeptemberi állapot szerint 

 

 

Megnevezés fő/db Megjegyzés 

Osztályok száma 34  

Tanulói létszám 798  

Egyéni tanrendű tanuló 2 fő  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Tanfelugyeleti_kezikonyv.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Onertekelesi_kezikonyv.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf
mailto:kecskemet@kk.gov.hu
mailto:titkarsag@kodaly-iskola.hu
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Megnevezés fő/db Megjegyzés 

Közismereti tantárgyak 

látogatása alól felmentett 

tanulók 

10  

Külföldön tartózkodó – 

jogviszonyát szüneteltető 

tanulók 

7 fő  

Vendégtanulók száma 3 fő Tokatlidou Ariadni 

Wakaba Nakaya 

Noa Josephine Holmes Marvit 

Hátrányos helyzetű tanulók 

száma 

4 fő  

Halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók száma 

3 fő  

Sajátos nevelési igényű tanulók 

száma 

20 fő  

Beilleszkedési Tanulási 

Magatartás problémás tanulók 

száma 

45 fő  

 

Humánerőforrás 

Távozó kollégák: 

Bedőcs József 

Blázy Lajos 

Böde István 

Csernus Mária gazdasági ügyintéző – októbertől felmentési idő 

Fodor Mária 

Gajdácsiné Csicsó Hedvig 

Gunityné Csomor Anita 

Karácsony Bernadett 

Kiss Bálint András 

Milisavljevic Laura 

Pap György 

Tóth Éva 

Ulmer-Homoki Anikó 

 

Új kollégák: 

Balázs Gergely Ádám/ szolfézs-zeneelmélet tanár 

Bárány Hedvig/matematika, kémia szakos tanár, mesterpedagógus, intézményvezető-helyettes 

Dinnyés Dorina – napközis nevelő 

Edőcs Fanni – zongora 

Koplyai Márta – napközis nevelő óraadó 

Márkli Zsuzsanna Teodóra - néptánc 

Molnár Máté – néptánc 

Szabóné Várkonyi Emőke – napközis nevelő 

Tóth-Pálné Szabó Erika / német szakos tanár 
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Tartós táppénzen: 

Antal Erika / helyén Imre Magda 

Böde-Harkai Csilla 

Cseden/Gyeden/Gyesen: 

Heibl Anna Franciska 

Horváth-Szijjártó Brigitta 

Nagy Otília 

Ripcse-Karácsony Anna 

Szikszai Krisztina 

Vuityné Szabó Mária 

 

Főállású anya: 

Kókai-Szabóné Antal Noémi 

Gyakornok: 

 

Koroknai Szandra 

Fecola Gadi 

 

Óraadó/ részmunkaidős kollégáink: 

 

Bibok Róbert 

Bognár Gabriella 

Cziglényi Gábor 

Dr. Chiovini Mária 

Horváth Zsófia 

Huppert Andrea 

Karácsony Lajos 

Karácsony Lajosné 

Lovászné Gajdos Éva 

Madarász Éva Andrea  

Majoros Zsuzsanna 

Oppelt Józsefné 

Révész László 

Somogyi Zoltán 

Székely Melinda 

Székely Tibor 

Tóth Eszter 

Závori Erika 

 

Munkarend: 

A pedagógusok kötelező munkabeosztása: 

- Teljes munkaidő: heti 40 óra 

- Kötött munkaidő: heti 32 óra 
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- Heti 8 óra:  

- 4 óra/hét: a tanítást előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a 

nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti 

helyettesítések 

- 4 óra/hét: szakmai feladatok 

Az intézményvezető-helyettesek kötelező munkabeosztása: 

- Teljes munkaidő: heti 40 óra 

- 4 óra tanítási óra 

- vezetőhelyettesi feladatok, intézményi munkaszervezés, továbbképzés, fenntartói adatszolgáltatás 

stb. 

Helyettesítési rend: 

A vezetőhelyettesek látják el az intézmény irányítását az intézményvezető távollétében. A hatáskörök 

a munkaköri leírásban meghatározott feladatok, valamint az azonnali intézkedést és döntést igénylő 

feladatok végrehajtására terjednek ki. A vezetőhelyettesekre vagy a nevelőtestület egyes tagjaira – 

esetenként - a döntési jogok átruházása (részben vagy egészben) mindig írásban történik. 

Intézményvezető kötelező munkabeosztása: 

- Teljes munkaidő: heti 40 óra 

- 2 óra tanítási óra 

- vezetői feladatok, intézményi munkaszervezés, továbbképzés, fenntartói adatszolgáltatás stb. 

 

További, a pedagógiai munkát segítő munkatársak: 

 

Munkakör: Név: 

Iskolatitkár Siketné Pál Edit, Králik Nikoletta, Gábor Anna 

Pedagógiai asszisztens Rőfös-Horváth Szandra  

Könyvtáros Gál Petra 

Gazdasági ügyintéző Csernus Mária / Dudás Ditta 

Oktatás technikus Fazekas Milán 

Rendszergazda Dobos Zsolt 

Ruha és viselettáros Imre Magda 

Gondnok Ország Attila 

Karbantartó Géró Gábor 

Udvaros Nyilas László 

Diabétesz ellátásért felelős Rőfös-Horváth Szandra 
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A szervezeti kultúra fejlesztése: 

 

Az új kollégák befogadásának folyamata 

Új pedagógust a vezető, a helyettesek és a munkaközösség tagjai támogatnak, segítenek. Kiemelten 

fontos az új kolléga és a közvetlen munkatársainak együttműködése a beilleszkedés folyamatában. 

Ugyanakkor fontos egymás óráinak látogatása belső hospitálással, valamint az iskola életét 

meghatározó alapdokumentumok, belső szabályzók megismerése. 

 

A pedagógiai munkát segítő kollégák betanulásának irányítása a vezető helyettesek feladata, valamint 

a közvetlen kollégáké, munkatársaké. Kiemelt feladat a munkaköri leírás és az alapdokumentumok 

megismerése. Helyi szokások, hagyományok megismerése és az egymás mellett működő két csoport 

életének összehangolásába való bekapcsolódás, együttműködés. 

 

A vezetőség igyekszik olyan ösztönző rendszert kialakítani (nem pénzbeli juttatások), melyek tovább 

erősíthetik a jó munkahelyi légkört, az intézményért - közösségért megtett cselekedetek - végzett 

feladatok egyéni és csapatban történő megvalósulását. A jó hangulatú műhelymunka 

megvalósulásáért önzetlenül kell cselekedni és mindenkinek kell érte tenni. 

- Törekedni kell az egyéni érdekeket összeegyeztetni a közösség érdekeivel, a normákkal, 

elvárásokkal (partneri elégedettség – szülők) és a képviselt értékekkel. 

- Közös döntések meghozatala. 

- Legyünk képesek a megújulásra, befogadásra; - vegyük észre az új igényeket, egyéni és 

szervezeti szükségletek összehangolása. 

- A Kodály Iskola jó hírnevének folyamatos ápolása. 

- Az önművelés, megújulás, folyamatos fejlődés és tanulás képviseljen számunkra értéket. 

- A jól végzett munka „nyerje el méltó jutalmát”, megdicsőülés – ez legyen a követendő minta, 

példa. Közös teherviselés megvalósulása - „mindenki jó valamiben”; - egyes kollégák 

erősségeinek megtalálása, kiemelése. 

- A szervezet tagjai figyeljenek egymásra, az elfogadás-befogadás legyen természetes 

mindenki számára, törekedjünk a másik megismerésére, tiszteletére. 

IV. A tanév helyi rendje 

Tanítási napok száma:  

általános iskola, AMI: 181 nap 

gimnázium:  180 nap 

szakgimnázium:  179 nap 
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Tanítás nélküli munkanapok:  

 

                                                  általános 

iskola, AMI: 6 nap  

DÖK szept. 30. csütörtök/ január 21. péntek/április 13. 

szerda/ május 2-3-4 érettségi /  

                                                  

gimnázium: 7 nap 

DÖK szept. 30. csütörtök /január 21. péntek/ április 13. 

szerda/március 26. szombat/május 2-3-4 érettségi / 

                                                 

szakgimnázium: 8 nap 

DÖK szept. 30. csütörtök /dec.11. szombat/január 21. 

péntek/március 26. szombat/ április 13. szerda/ május 

2-3-4 érettségi /  

 

Munkaszüneti, ünnepnapok, munkanap átrendezése: 

 

Idő Megnevezés Ledolgozandó munkanap 

2021. szept. 30. csütörtök DÖK - tanítás nélküli 

munkanap  

 

2021. október 22. péntek megemlékezés az 1956-os 

forradalomról  

 

2021. október 23 - november 1. Őszi szünet  

2021. december 11. szombat áthelyezett munkanap 2021. december 24. Szenteste 

2021. december 22. - január 2. Téli szünet  

2022. március 11. péntek Megemlékezés az 1848 -49 

-es Szabadságharcról és 

forradalomról  

 

2022. március 14. hétfő áthelyezett munkanap 2022. március 26. szombat 

2022. április 14. - április 19.  Tavaszi szünet  

2022. május 2-3-4.  Érettségi  

2022. június 6. hétfő Pünkösd  

2022. augusztus 20. szombat Szent István király ünnepe  

 

Nevelési értekezletek: 

2022. január 21. péntek 9 óra 

2022. március 21. hétfő 14:15 

 

A további időpontokat lásd a Mellékletben. 

 

V. Kiemelt céljaink és feladataink 

Céljaink: 

A tanulók érdekeinek tiszteletben tartásával nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása; 

Törvényes és színvonalas intézményműködés; 

Beiskolázás elősegítése az általános iskolában és a középiskolában egyaránt; 
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Magyar kulturális értékek közvetítése;  

A pedagógiai programban megfogalmazott hagyományőrzésünk és szakmai céljaink teljesítése; 

A tanfelügyeleti és minősítési eljárások sikeres lebonyolítása; 

A partneri elégedettség növelése – elsősorban szülői; 

A tehetséggondozás;  

A kórusok támogatása, az ének-zene oktatása a kodályi metódus mentén 

A szakmai munka támogatása, színvonalának további erősítése, értékmegőrzés; 

Szervezetfejlesztés és csapatépítés. 

Minőségi célok: 

Új kollégáink beilleszkedésének támogatása 

Gyakornok kollégáink és mentoraik szakmai munkájának folyamatos támogatása, megsegítése 

Folyamatos, pontos, megbízható információ áramlás biztosítása; 

Az elfogadott önértékelési célok eredményességének, megvalósulásának elősegítése. 

A célok elérését támogató kiemelt feladataink: 

- Tudásátadás lehetőségének szervezése 

- nevelői értekezlet /előadásokkal/ 

- bemutató foglalkozások – házi bemutatók; jó gyakorlatok „átadása” 

- vezetői ellenőrzés /tervezés, gyakorlat/ 

- Szakmai munkaközösség szervezés – felülvizsgálat, vita, konszenzus, kipróbálás pedagógiai 

folyamatok ellenőrzése 

- Felkészülés a minősítési eljárás lebonyolítására és a tanfelügyeleti – szakmai ellenőrzésre (BECS 

bevonása) 

- A kiemelt nevelési területhez kapcsolódóan: módszertani ismeretek felfrissítése, gyakorlati 

bemutatók szervezése; 

- Szakmai fejlődés – házi továbbképzéseken, (hospitálások) tanfolyamokon, továbbképzéseken való 

részvétel; 

- Az előző nevelési évben elsajátított ismeretek alkalmazása – tanulás tudatos tervezése, kollégával 

való összedolgozás, digitális kompetencia fejlesztése; 

- Pedagógusi önértékelés, dokumentumok előkészítése, feltételek megteremtése; 

Feladataink: 

2022. tavasz – szakgimnázium 40 éves 

Tehetséggondozás 

Pályázataink lebonyolítása 
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VI. Pedagógus minősítési eljárás 

A minősítési rendszer céljai:  

1. A köznevelés rendszerének eredményesebbé tétele.  

2. A pedagóguskompetenciák értékelésében országosan egységes rendszer kialakítása.  

3. A nevelő-oktató munka eredményességének növelése.  

4. A minőség elismerése és jutalmazása.  

5. A pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésének ösztönzése.  

6. A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására.  

A minősítési rendszer a szakmai fejlődés természetes menetét figyelembe véve különböző 

fokozatokat állapít meg a pedagógusok előmeneteléhez.  

A minősítő vizsgát és a minősítési eljárást az Oktatási Hivatal szervezi meg és folytatja le. A 

minősítő vizsga és a minősítési eljárás rendjét, ennek tartalmi elemeit és módszertanát a Korm. 

rendelet mindenkori hatályos rendelkezései szabályozzák.  

 

A 2021/22-es tanévben minősítési eljárásra, vizsgára váró kollégák: 

 

Krucsó Erika – mesterpedagógus 

Koroknai Szandra Julianna - Pedagógus I. 

Szalontainé Buti Hedvig – Pedagógus II. 

Molnár Krisztina – Pedagógus II. 

Csitári Andrea – Pedagógus II. 

Tarnóczy Krisztina– Pedagógus II. 

 

Portfóliót készítenek 2021. november 30-ig: 

 

Nagyné Szita Magdolna Zsófia – mesterpedagógus 

Balogné Papp Boglárka – mesterpedagógus 

 

Balogh Ildikó Piroska – Pedagógus II. 

Bedőcsné Szabó Rita Klára – Pedagógus II. 

Bernhardt Ágota – Pedagógus II. 

Csapó Katalin – Pedagógus II. 

Csőkéné Varga Anikó – Pedagógus II. 

Fecola Gadi - Pedagógus I. 
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Gerebenné Bresák Zita – Pedagógus II. 

Juhász Ágnes – Pedagógus II. 

Madarász Edina – Pedagógus II. 

Mézes Éva – Pedagógus II. 

Szabó- Földes Mónika – Pedagógus II. 

Székely Melinda - Pedagógus II. 

Vadas László – Pedagógus II. 

Vargáné Munkácsi Margit – Pedagógus II. 

Veliczky- Soós Gabriella – Pedagógus II. 

VII. Önértékelés  

Az önértékelés, a külső tanfelügyeleti ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját 

képező minősítési rendszer működéséből adódó feladatok ellátása 

Intézményvezetés felelőssége: 

- az ellenőrzésre kijelölt pedagógusok felkészítése a minősítésre és a tanfelügyeleti ellenőrzésre 

- intézményi önértékelés jogkövető megszervezése   

- a már bevezetett tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési gyakorlat tovább folytatása  

- a személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

 

Pedagógusok felelőssége: 

 

- abban áll, hogy úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél, minősítési eljárás alatt felkészültségüket, 

pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről 

alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja: 

- a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során 

- a dokumentum ellenőrzés során 

- az interjú és a portfólióvédés során 

- intézményvezetői ellenőrzés során 

 

Az Önértékelési csoport kiemelt feladatai: 

 

- A tanfelügyeleti ellenőrzés előkészítésében, szervezési feladatokban és a lebonyolításban való 

részvétel 

- A pedagógus önértékelés lebonyolításában a hattagú értékelési csoport kitüntetett szerepvállalása 

- Az informatikai támogató felület megismerése és az adatok feltöltésének elsajátítása 

- A vonatkozó törvények és jogszabályok folyamatos tanulmányozása, közös értelmezése és a 

változások nyomon követése 
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- Az intézmény működését szabályozó dokumentumai (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) szerinti 

működés folyamatos nyomon követése, a szükséges korrekciós javaslatok megtétele 

- A pedagógiai portfólió elkészítéséhez és védéséhez - igény szerint tudásmegosztással történő 

segítségnyújtás 

VIII. Tanfelügyelet és vezetői ellenőrzés 

A tanfelügyelet célja: 

 

A tanfelügyelet rendszerének működtetését az Nkt. 78.§ (1) bekezdésének f) pontja írja elő, az 

ellenőrzés kereteit ugyanezen törvény 86–87. §-a rögzíti. A 87. § (3) bekezdése alapján: „Az országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti 

ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében.” 

A jogszabályok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az ellenőrzés a pedagógusok, 

intézményvezetők és intézmények pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztését tűzi ki célul a 

köznevelés minőségének javítása érdekében. Ennek megfelelően a tanfelügyelet egy olyan eszköz, 

amely a köznevelési rendszer más mérési-értékelési elemeivel együtt a tervezésre és megvalósításra 

építve határozza meg a következő időszak fejlesztéseinek irányát. A fejlesztések támogatása mellett 

az ellenőrzés másik fontos célja a pozitív visszacsatolás, vagyis a kiemelkedő területek azonosítása a 

pedagógus, a vezető és az intézmény munkájára vonatkozóan. A modell célja a megerősítés és a 

fejlesztés. 

Az OH által tervezett dátumok: 

2021. október 22. Madarász Edina / tanfelügyelet 

2021. november 16. Intézményvezetői tanfelügyelet 

2021. december 16. Intézményi tanfelügyelet / általános iskola 

2021. december 17. Intézményi tanfelügyelet / AMI 

IX. Tervezett felújítások és szakmai fejlesztések 

 

Steinway zongora felújítása 

Telefonközpont 

Tornaterem felszereléseinek beszerzése 

Sportudvar  

Hálózati, iskolai gépek lecserélése 

kémia terem padlójának cseréje 
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X. Belső ellenőrzés rendje 

A hatályos SzMSz „A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje” tartalmazza. 

XI. Mellékletek: 

1. Önértékelési csoport 2021-2022 Munkaterv 

Idő 

 

Az 

önértékelésre 

kijelölt dolgozó 

 

A feladat 
A felelős, 

végrehajtó 

2021. 

november 10. 

Szűcs Magdaléna 

pedagógusi 

kérdőívezés, 

jegyzőkönyv 

Kósáné Pálfi 

Nikolett 

Szegedi Ildikó 

 
dokumentumelemzés, 

jegyzőkönyv 
Kovács Tamásné 

 
óralátogatás 

jegyzőkönyv 

Földi János 

Kovács Tamásné 

 
vezetői interjú, 

jegyzőkönyv 
Földi János 

 önértékelés Szűcs Magdaléna 

 önfejlesztési terv Szűcs Magdaléna 

 
az elektronikus felület 

kezelése 

Matócsiné Csabai 

Krisztina 

2021. 

november 24. 

Nagyné Kiss 

Tímea 

pedagógusi 

kérdőívezés, 

jegyzőkönyv 

Ubrizsy Éva 

Mátrai Katalin 

 
dokumentumelemzés, 

jegyzőkönyv 
Lakner Erika 

 
óralátogatás 

jegyzőkönyv 

Dr. Vajdáné 

Sanda Anita 

 
vezetői interjú, 

jegyzőkönyv 

Nagyné Szita 

Magdolna 

 önértékelés 
Nagyné Kiss 

Tímea 

 önfejlesztési terv 
Nagyné Kiss 

Tímea 

 

az elektronikus felület 

kezelése 

 

Csordásné Pásti 

Natália 
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2022. december 

8. 

Mézes Éva 

pedagógusi 

kérdőívezés, 

jegyzőkönyv 

Koroknai 

Szandra 

Veliczky-Soós 

Gabriella 

 
dokumentumelemzés, 

jegyzőkönyv 

Lócziné Németh 

Judit 

 
óralátogatás 

jegyzőkönyv 

Szélesi- 

Hortobágyi 

Krisztina 

 
vezetői interjú, 

jegyzőkönyv 

Bárány Hedvig 

 

 önértékelés Mézes Éva 

 önfejlesztési terv Mézes Éva 

 
az elektronikus felület 

kezelése 

Matócsiné Csabai 

Krisztina 

2022. január 5. 

Dr. Kara 

Lászlóné 

pedagógusi 

kérdőívezés, 

jegyzőkönyv 

Nagyné Kiss 

Tímea 

Sajtos Anna 

 
dokumentumelemzés, 

jegyzőkönyv 

Tóth Pálné Szabó 

Erika 

 
óralátogatás 

jegyzőkönyv 

Dr. Vajdáné 

Sanda Anita 

 
vezetői interjú, 

jegyzőkönyv 
Bárány Hedvig 

 önértékelés 
Dr. Kara 

Lászlóné 

 önfejlesztési terv 
Dr. Kara 

Lászlóné 

 
az elektronikus felület 

kezelése 

Csordásné Pásti 

Natália 

2022. január 

19. 

Miskolczy István 

pedagógusi 

kérdőívezés, 

jegyzőkönyv 

Sövény László 

Buday Rezső 

 
dokumentumelemzés, 

jegyzőkönyv 

Dr. Debreczeni 

Józsefné 

 
óralátogatás 

jegyzőkönyv 
Szőke Gyuláné 

 
vezetői interjú, 

jegyzőkönyv 

Nagyné Szita 

Magdolna 

 önértékelés Miskolczy István 
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 önfejlesztési terv Miskolczy István 

 
az elektronikus felület 

kezelése 

Matócsiné Csabai 

Krisztina 

2022. február 2. 

Mátrai Katalin 

pedagógusi 

kérdőívezés, 

jegyzőkönyv 

Tóth Pálné Szabó 

Erika 

Lakner Erika 

 
dokumentumelemzés, 

jegyzőkönyv 
Sajtos Anna 

 
óralátogatás 

jegyzőkönyv 

Dr. Vajdáné 

Sanda Anita 

 
vezetői interjú, 

jegyzőkönyv 

Nagyné Szita 

Magdolna 

 

 önértékelés Mátrai Katalin 

 önfejlesztési terv Mátrai Katalin 

 
az elektronikus felület 

kezelése 

Csordásné Pásti 

Natália 

2021. február 

16. 

Szőke Gyuláné 

pedagógusi 

kérdőívezés, 

jegyzőkönyv 

Bartáné Molnár 

Anikó 

Bencéné Nagy 

Györgyi 

 
dokumentumelemzés, 

jegyzőkönyv 

Dr. Debreczeni 

Józsefné 

 
óralátogatás 

jegyzőkönyv 

Nagyné Szita 

Magdolna 

Bartáné Molnár 

Anikó 

 
vezetői interjú, 

jegyzőkönyv 

Nagyné Szita 

Magdolna 

 önértékelés Szőke Gyuláné 

 önfejlesztési terv Szőke Gyuláné 

 
az elektronikus felület 

kezelése 

Matócsiné Csabai 

Krisztina 

2022. március 

9. 

Dr. Holeczné 

Morvai Ildikó 

pedagógusi 

kérdőívezés, 

jegyzőkönyv 

Gerebenné 

Bresák Zita 

Oszip Ágnes 

 
dokumentumelemzés, 

jegyzőkönyv 
Tóth László 

 
óralátogatás 

jegyzőkönyv 

Nagyné Lelkes 

Anikó 
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vezetői interjú, 

jegyzőkönyv 

Nagyné Szita 

Magdolna 

 önértékelés 
Dr. Holeczné 

Morvai Ildikó 

 önfejlesztési terv 
Dr. Holeczné 

Morvai Ildikó 

 
az elektronikus felület 

kezelése 

Csordásné Pásti 

Natália 

2022. március 

23. 

Durányik László 

pedagógusi 

kérdőívezés, 

jegyzőkönyv 

Szűcs Magdaléna 

Szegediné Tóth 

Ildikó 

 
dokumentumelemzés, 

jegyzőkönyv 

Kósáné Pálfi 

Nikolett 

 
óralátogatás 

jegyzőkönyv 

Kovács Tamásné 

Földi János 

 
vezetői interjú, 

jegyzőkönyv 
Földi János 

 önértékelés Durányik László 

 önfejlesztési terv Durányik László 

 
az elektronikus felület 

kezelése 

Matócsiné Csabai 

Krisztina 

2022. április 6. 

Bartáné Molnár 

Anikó 

pedagógusi 

kérdőívezés, 

jegyzőkönyv 

Bencéné Nagy 

Györgyi 

Miskolczy István 

 
dokumentumelemzés, 

jegyzőkönyv 
Maár Andrásné 

 
óralátogatás 

jegyzőkönyv 
Szőke Gyuláné 

 
vezetői interjú, 

jegyzőkönyv 
Bárány Hedvig 

 önértékelés 
Bartáné Molnár 

Anikó 

 önfejlesztési terv 
Bartáné Molnár 

Anikó 

 
az elektronikus felület 

kezelése 

Csordásné Pásti 

Natália 

2022. április 13. 
Szondiné Vörös 

Éva 

pedagógusi 

kérdőívezés, 

jegyzőkönyv 

Nagyné Lelkes 

Anikó 

Aszódiné Pálfi 

Edit 
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dokumentumelemzés, 

jegyzőkönyv 

Szalainé Bagány 

Emese 

 
óralátogatás 

jegyzőkönyv 

Nagyné Lelkes 

Anikó 

 
vezetői interjú, 

jegyzőkönyv 

Nagyné Szita 

Magdolna 

 önértékelés 
Szondiné Vörös 

Éva 

 önfejlesztési terv 
Szondiné Vörös 

Éva 

 
az elektronikus felület 

kezelése 

Matócsiné Csabi 

Krisztina 

2022. április 22. 

Bedőcsné Szabó 

Rita Klára 

pedagógusi 

kérdőívezés, 

jegyzőkönyv 

Balogh Ildikó 

Piroska 

Márkli Zsuzsanna 

 
dokumentumelemzés, 

jegyzőkönyv 
Székely Melinda 

 
óralátogatás 

jegyzőkönyv 

Balogh Ildikó 

Piroska 

 
vezetői interjú, 

jegyzőkönyv 
Földi János 

 önértékelés 
Bedőcsné Szabó 

Rita Klára 

 önfejlesztési terv 
Bedőcsné Szabó 

Rita Klára 

 
az elektronikus felület 

kezelése 

Csordásné Pásti 

Natália 

2022. május 11. 

Nagygyörgy 

Ildikó 

pedagógusi 

kérdőívezés, 

jegyzőkönyv 

Fecola Gadi 

Buday Rezső 

 
dokumentumelemzés, 

jegyzőkönyv 

Buday Rezső 

 

 
óralátogatás 

jegyzőkönyv 

Szalontainé Buti 

Hedvig 

 
vezetői interjú, 

jegyzőkönyv 
Bárány Hedvig 

 önértékelés 
Nagygyörgy 

Ildikó 

 önfejlesztési terv 
Nagygyörgy 

Ildikó 
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az elektronikus felület 

kezelése 

Matócsiné Csabai 

Krisztina 

2022. május 23. 

Hajagos Tóth 

Gabriella 

pedagógusi 

kérdőívezés, 

jegyzőkönyv 

Barna György 

Sajtos Anna 

 
dokumentumelemzés, 

jegyzőkönyv 

Nagyné Kiss 

Tímea 

 
óralátogatás 

jegyzőkönyv 

Dr. Vajdáné 

Sanda Anita 

 
vezetői interjú, 

jegyzőkönyv 

Nagyné Szita 

Magdolna 

 önértékelés 
Hajagos Tóth 

Gabriella 

 önfejlesztési terv 
Hajagos Tóth 

Gabriella 

 

az elektronikus felület 

kezelése 

 

Csordásné Pásti 

Natália 

2. Munkaközösségek éves munkaterve 

Alsós munkaközösség munkaterve 
 

A Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, 

Gimnázium, Szakgimnázium és AMI 

 

 2021. szeptember 1. (szerda) - 2022. június 15. 

(szerda) 

 

Készült az iskolai munkaterve alapján  

A tanítási napok száma: 181 nap   

Tanítás nélküli munkanapok: 6 nap: 

szeptember 30.(Dök), január 21., április 13., 

máj. 2-3-4. érettségi szünet 

 

Nevelési értekezlet:  

 2022. jan. 21.  9:00  
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 2022. márc. 21.   14:15  

Áthelyezett 

munkanapok 

2021 dec. 21. 

2022. márc. 26. 

  

Gyeden lévők Szikszai Krisztina   

 Vuityné Szabó Mária   

Új kolléga Szabóné 

VárkonyiEmőke 

Dinnyés Dorina 

Koplya Márta (13 

órában) 

Karácsony Lajosné 

(13 órában) 

  

Kiemelt 

feladataink: 

évfordulók ünneplésének megtervezése, 

előkészítése, feladatok kiosztása, 

 

 minősítések, az önértékelések folytatása,  

 a munkafegyelem erősítése  

 járványügyi protokoll 

eljárásrendjének 

betartatása 

   

  

  

  

  

  

Augusztus 
  

Dátum Feladat Felelős 

2021. augusztus 23- 

27. hétfő-péntek 

Csiribiri és Miraculum tábor / 

pályázat 

igh, Szűcs Magdaléna, 

Durányik László 
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2021. augusztus 23. 

hétfő 9 óra 

Nevelőtestületi értekezlet I. a 

Kodály Iskola tantestületének 

intézményvezető 

2021. augusztus 23. 

hétfő 14 óra 

Értekezlet a beiskolázásról ig. és a mk.-vezetők, AMI és 

szg-i érintett tanárok, 8- os ofők 

2021. augusztus 23- 

27. ONLINE 

Tűz- és munkavédelmi előadás intézményvezető, Safe Job 

Solutions Kft. 

2021.  augusztus 25. 

szerda 9 óra 

Vezetői és munkaközösségi 

közös értekezlet 

ig, igh, mk.-vezetők 

2021. augusztus 24. 

9 óra 

munkaközösségi értekezlet intézményvezető, mk-vezetők 

2021. augusztus 26. 

csütörtök 9 óra 

Nevelőtestületi értekezlet II. a 

Kodály Iskola tantestületének 

intézményvezető 

2021. augusztus 27. 

péntek 9 óra 

különbözeti- és javító vizsgák ig, igh.-k, mk.-vezetők, érintett 

szaktanárok 

2021. augusztus 30. Napközis munkaközösségi 

értekezlet 

ig, igh., mk.-vezetők 

2021. augusztus 31. 

kedd 17 óra 

Tanévnyitó ünnepség- elsősök 

avatása 

ig., igh.-k, zenei, táncos 

vezetők, Csiribiri, Aurin 

  

 

   Szeptember   

2021. szeptember 1. 

szerda 

első tanítási nap ig. igh.-k, osztályfőnökök, 

mindenki 

2021. szeptember 1. 

szerda 

Tankönyvcsomagok átadása az 

alsó tagozatnak és a 

igh, Vachterné Tóth Erika, ofők, 

alsós igh, 

2021. szeptember 1. 

szerda 

1-3. óra osztályfőnöki óra, a többi 

órarend szerint 

igh, ofők 
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2021. szeptember 1. 

szerda 17 óra 

szülői értekezlet az 1. 

évfolyamon 

alsós igh., osztálytanítók 

2021. szeptember 2. 

csütörtök 17 óra 

szülői értekezlet a 2 - 4. 

évfolyamon 

alsós igh., osztálytanítók 

2021. szeptember 10. 

péntek 

a munkaközösségi munkatervek 

leadása 

igh.-k, mk.-vezetők 

2021. szeptember 16. 

csütörtök 

a tanmenetek, napközis, 

tanulószobai tervek, egyéni 

fejlesztési, szakköri, 

tehetséggondozási tervek leadása 

a munkaközösség-vezetőknek 

igh, tanítók, napközis nevelők, 

szaktanárok 

2021. szeptember 20. 

hétfő 

a tanmenetek, napközis tervek, 

egyéni fejlesztési tervek, szakköri 

és tehetséggondozói tervek 

átadása az illetékes igh.-nak 

igh.-k, mk.-vezetők 

2021. szeptember 24. 

péntek 

aszfaltrajzverseny igh., Patkós László 

2021. szeptember 29. 

szerda 

NEA2_pályázat: Szüreti forgatag 

és őszi játékfűzések 

igh., ének mk. 

2021. szeptember 30. 

csütörtök 

DÖK igh, mk. vezetők, ofők 

2021. szeptember 27-

október 1. 12:00-16:00 

Zenei világnapi megemlékezés a 

Könyvtárban (komolyzene 

szól+zenei könyvajánló)  

igh., Vachterné Tóth Erika, Gál 

Petra 

  

Október 
  

2021. október 1. péntek zenei világnapi megemlékezés igh., Szabó Zsuzsanna 

2021. október 4. hétfő 14 

óra 

Vezetőség és a munkaközösség- 

vezetők megbeszélése 

ig,igh, mk-vez. 

2021.október 4-8. hétfő - 

péntek 12:00-16:00 

A  népmese világnapja 

alkalmából  társasjáték a 

Könyvtárban 2. évfolyamtól 

igh., Vachterné Tóth Erika, Gál 

Petra 
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2021. október 6. szerda megemlékezés az aradi 

vértanúkról, általános és 

középiskola (7-12.évf.) a 4. 

évfolyam részt vesz a műsoron 

igh.-k, humán mk. ének mk, 

Bartáné Molnár Anikó 

2021. október 8. péntek felmérés az 1. évfolyamon a 

Diagnosztikus fejlődés-

vizsgálathoz /DIFER nevek 

leadása 

alsós igh., mk.-vezetők 1. évf. 

tanítói 

2021. október 12. kedd alsós nyílt nap a leendő 

elsősöknek (művészeti 

bemutatkozás) 

igh. ének mk, néptánc mk., AMI 

mk., 

2021. október 14. 

csütörtök 17 óra 

iskola születésnapi műsor a 

szülőknek 

igh., 4. évfolyam, ének mk 

2021. október 15. péntek a statisztika határideje minden igh., osztályfőnökök, 

adatközlő pedagógusok (AMI 

tanárok) titkárság 

2021. október 15. péntek 

2. óra 

iskola születésnapi műsor igh., 4. évfolyam ének mk 

2021. október 21. 

csütörtök 17 óra 

Az iskola születésnapi koncertje igh-k, ének mk. néptánc mk. 

2021. október 22. péntek Az őszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

mindenki 

2021. október 22. péntek 

4-5. óra 

megemlékezés az 1956-os 

forradalomról tanóra keretében 

igh.-k, humán mk.-vezető 

Debreczeni Zsuzsanna, Patkós 

László 

2021. október 22. péntek a negyedévi figyelmeztetők, 

dicséretek beírása a naplóba, a 

rendszeresen elégtelen 

osztályzatokat szerzők 

intézményi szintű számbavétele, 

egyéni fejlesztési tervek készítése 

számukra 

mindenki 
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2021. október 23 - 

november 1. szombat-

hétfő 

őszi tanítási szünet, a 

pedagógusok szabadságon 

vannak, szülői igény esetén meg 

kell szervezni az általános 

iskolában a tanulók szünet alatti 

ellátását, ezért az ezt megelőző 

héten fel kell mérni az igényeket 

 

alsós, felsős igh., mindenki 

   November   

2021. november 2. kedd a szünet utáni első tanítási nap mindenki 

2021. november 4. 

csütörtök 17 óra 

fogadóóra mindenki 

2021. november 4. 

csütörtök 

NEA2_ pályázat: Márton-napi 

népszokások dramatikus 

feldolgozása 

igh., ének mk. 

2021. november 5-ig 

péntek 

Az iskolák jelentik az OH-nak a 

diagnosztikus 

fejlődésvizsgálatban érintett 

tanulók létszámát. 

alsós igh., mk.-vezetők 1. évf. 

tanítói 

2021. november 8. hétfő 

14 óra 

Vezetőség és a munkaközösség- 

vezetők megbeszélése 

ig, igh, mk-vez. 

2021. november 12. 

péntek 

Bolyai anyanyalvi csapatverseny 

megyei fordulója 3-4. évfolyam 

igh., Bartáné Molnár Anikó+ 

humán mk. 

2021. november 12. 

péntek 

megemlékezés a magyar nyelv 

napjáról, tanítási óra keretében 

ig., alsós, napközis és humán mk. 

2021. november 23. kedd nyílt nap a leendő elsősök 

számára - napközi 

igh., mk.-vezetők, napközis 

nevelők 

2021. november 24. 

szerda 

András napi forgatag (AMI 

néptánc és népzene) 

igh., mk.-vezető, érintett 

szaktanárok 

2021. november 26. 

péntek 

óralátogatások határideje mindenki 
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2021. november 26. 

péntek 

adventi gyertyagyújtás 1. /2. 

órában 

igh., alsó tagozat, 4. évfolyam 

ének mk 

2021. november 27. 

szombat 10:30 

Bolyai Matematika verseny 

országos forduló 

igh., reál- testnevelés mk 

2021. november 29. hétfő Zrínyi Ilona matematikaverseny 

iskolai forduló 

igh., reál- testnevelés mk 

2021. november 30. kedd nyílt nap az alsó tagozaton a 

szülők részére 

igh, mk-vez-k, 

a hónap folyamán Megyei Matematikaversenyen 3-

8. osztály I.forduló 

igh., reál mk. 

  

December  
  

2021. december 1. szerda 

délelőtt 

Csiribiri-bérlet I. igh., Szűcs Magdaléna 

2021. december 3. 

péntek, 6. hétfő 

"Mikulásgyár" igh., Rózsa Hajnalka 

2021. december 3. péntek adventi gyertyagyújtás 2. igh., alsó tagozat, 3. évfolyam 

ének mk 

2021. december 6. hétfő 

16:30 óra 

Mikulás hangverseny I.+II. igh. 

2021. december 6. hétfő Mikulás - alsós mk - filmvetítés ált. isk. igh., 

2021. december 6. hétfő Vezetőség és a munkaközösség- 

vezetők megbeszélése 

ig,igh, mk-vez. 

2021. december 10. 

péntek 

a Diagnosztikus vizsgálat 

befejezése a kiválasztott 

tanulókkal 

alsós igh. 

2021. december 10. 

péntek 

DIFER vizsgálat vége alsós igh. 

2021. december 10. 

péntek 

adventi gyertyagyújtás 3. /2. óra igh., alsó tagozat, 1. évfolyam 

ének mk 
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2021. december 11. 

szombat 

áthelyezett munkanap mindenki 

2021. december 14. kedd 

17:00 

Kodály születésnapi koncert művészeti igh., kórusvezetők, of.-

ök, ének mk 

2021. december 15-17. 

szerda - péntek 

Adventi forgatag A Kodály Iskoláért Alapítvány 

adventi rendezvénye 

2021. december 16. 

csütörtök 

Intézményi tanfelügyelet - 

általános iskola 

ig., igh. 

2021. december / 17-ig 

péntek felmérni 

téli tanítási szünet, a dolgozók 

szabadságon vannak, ugyanakkor, 

ha a szülő igényli, az iskolának 

meg kell szerveznie a tanuló 

ellátását, ezért az igényeket fel 

kell mérni dec. 17-ig 

ig., alsós, felsős igh. 

2021. december 20. hétfő 

17:00 óra 

a másodikosok karácsonyi 

műsora a szülőknek 

igh., mk.-vezető, második 

évfolyam ének mk 

2021. december 21. kedd 

2. óra 

az másodikosok karácsonyi 

műsora és a 4. gyertyagyújtás /2. 

óra 

igh., mk.-vezető, második 

évfolyam ének mk 

2021. december 21. kedd 

5-6. óra 

karácsonyi daléneklés középisk.igh.,Patkós László + 

diákönkormányzat, Héjja Bella, 

Szegediné T. Ildikó, Vadas 

László 

2021. december 21. kedd utolsó tanítási nap a szünet előtt mindenki 

2021. december 22 

szerda . - január 2. 

vasárnap 

téli szünet mindenki 

2021. december 24. 

péntek 

pihenőnap mindenki 

 

Január 
 

2022. január 3. hétfő első tanítási nap a téli szünet után mindenki 
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2022. január 3. hétfő Vezetőség és a munkaközösség- 

vezetők megbeszélése 

ig,igh, mk-vez. 

2022. január 8. szombat Alapítványi Bál Alapítványi Kuratórium, Takács 

Henrietta 

2022. január 10-21-ig 

hétfő-péntek 

AMI néptánc vizsgák igh., néptánc mk.-vezető 

2022. január 10. hétfő A munkaközösség-vezetők és az 

igazgató találkozója, a mk.-

vezetők írásban is beszámolnak 

az igazgatónak a félév 

munkájáról. 

ig., mk.-vezetők 

2022. január 20. 

csütörtök 13:00 óra 

alsós osztályozó értekezlet igh., tanítók 

2022. január 20. 

csütörtök 18 óra 

magyar kultúra napja január 22. 

koncert 

ig. zenei igh., szakgimnáziumi 

mk.-vezető, néptánc mk.-vezető 

2022. január 21. péntek az első félév vége (1-12. évf. és 

AMI) félévi bizonyítványok 

dátuma 

mindenki 

2022. január 21. péntek tanítás néküli munkanap - 

mindenki, igény esetén a 

gyermekfelügyeletet meg kell 

szervezni. 

ig., igh., mindenki 

2022. január 21. péntek nevelési értekezlet - mindenki ig., igh., mindenki 

2022. január 23. vasárnap Violin Maraton igh., Juhász Ágnes 

2022. január 28. péntek a tanulók, kiskorúak esetén a 

tanuló szüleinek értesítése az első 

félév eredményeiről 

igh-ek, of-ök 

2022. január 31-ig hétfő lemorzsolódással  veszélyeztetett 

tanulók vizsgálata 

igh-ek 

2022. január 31. hétfő 

14:15 óra 

félévzáró értekezlet ig.,igh-k 
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a hónap folyamán Megyei Matematikaversenyen 3-

8. osztály II. forduló 

igh., reál mk. 

   Február   

2022. február 2. szerda 

17:00 

félévi szülői értekezlet az alsóban igh., tanítók, napközisek, of.-ök 

2022. február 3. 

csütörtök 

NEA2_Pályázat_Brémai 

muzsikusok és az állatok 

farsangja 

igh., ének mk. 

2022. február 4. péntek 

14.30 óra 

Bolyai Természettudományi 

Verseny körzeti forduló 

igh., reál-testnevelés  mk 

2022.február 4. 13:00 - 

16:30 

alsós farsang igh., mk.-vezetők és első 

évfolyam ének mk. 

2022.02.07  14:00 hétfő Vezetőség és a munkaközösség- 

vezetők megbeszélése 

ig, igh, mk-vez. 

2022.02.07  17:00 hétfő félévi szülői értekezlet a felső 

tagozaton 

igh.-ek, of.-ök 

2022. február 15. kedd „Ügyes kezek” kiállítás megnyitó alsós igh., alsós mk.-vezetők, 

tanítók, ének mk. 

Vincze Tünde, Vargáné 

Munkácsy Margit 

2022. február 15. kedd Csirbiri-bérlet II. igh., Szűcs Magdaléna 

2022. február 16. szerda nyílt nap a leendő elsősök és 

szüleiknek meghívásával 

igh., alsós igh., alsós mk.-

vezetők, tanítók ének mk. 

2022. február 21- 25. 

hétfő - péntek 

ének-zenei meghallgatás -

képességvizsgálat 

alsós és művészeti igh., ének mk. 

és vezetője 

február utolsó hete versmondóverseny igh., alsós mk. 

2. évfolyamon tanítók és 

napközis nevelők 
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Március 

  

  

2022. március 3. 

csütörtök 

Sportverseny az alsó tagozaton igh, mk.vezetők, Koroknai 

Szandra, Vajda Gréta 

2022. március 4. péntek 

14-15.30 

Zrínyi Ilona matematikaverseny 

megyei forduló 

igh., reál-testnevelés mk 

2022. március 7. hétfő 

14:00 

Vezetőség és a munkaközösség- 

vezetők megbeszélése 

ig, igh, mk-vez. 

2022. március lemorzsolódással  veszélyeztetett 

tanulók vizsgálata 

igh-ek 

2022. március 10. 

csütörtök 17:00 

márc.15-i műsor bemutatása a 

szülőknek 

igh., harmadik évfolyam, ének 

mk, humán mk 

2022. március 11. péntek 

4-5 óra 

megemlékezés 1848. március 15-

éről 

igh., alsós mk.-k, ének-mk., 

humán mk. 

2022. március 12. 

szombat 

Bolyai Természettudományi 

Verseny döntő forduló 

igh., reál- testnevelés mk. 

2022. március 17. 

csütörtök 

Kenguru Matematikaverseny igh., reál-testnevelés mk 

2022.március 18.péntek 

16.00-17.30 

Kalmár László 

Matematikaverseny I.forduló 

igh., reál-testnevelés mk 

2022. március 21. hétfő nevelési értekezlet - mindenki ig., igh., mindenki 

2022. március 24. 

csütörtök 

Sportverseny az alsó tagozaton igh, mk.vezetők, Koroknai 

Szandra, Vajda Gréta 

2022. március 25. péntek a szülő értesítése a 

háromnegyedévi dicséretekről és 

a figyelmeztetésekről 

igh. ,szaktanárok, ofő-ök 

2022. március 26. 

szombat 

tanítás nélküli munkanap a 

középiskolában 

ig, igh középiskolai tanárok 

2022. március 26. 

szombat 

áthelyezett munkanap mindenki 
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2022. március 28. hétfő Kodály Zoltán Bicinium éneklési 

verseny 

igh., ének mk, költségvonzat: 

várhatóan 80 ezer Ft 

2022. március 29. kedd Tavaszi zsongás /alsó és felső 

tagozat 

igh., alsós mk., Vargáné 

Munkácsy Margit, Hertelendyné 

Nagy Ágnes, felső tagozat 

 

 

   Április   

2022. április 4. hétfő 17 

óra 

fogadóóra mindenki 

2022. április 4. hétfő 14 

óra 

Vezetőség és a munkaközösség- 

vezetők megbeszélése 

ig,igh, mk-vez. 

2022. április 13. szerda tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

igh. 

2022. április 13. szerda Tanítás nélküli munkanap mindenki 

2022. április 14. - április 

19. 

tavaszi szünet mindenki 

2022. április 20. szerda első tanítási nap mindenki 

2022. április 21-22. 

csütörtök-péntek 

beiratkozás az első osztályba alsós igh., mk.-vezetők 

2022. április 21. 

csütörtök 

Sportverseny az alsótagozaton igh, mk.vezetők, Koroknai 

Szandra, Vajda Gréta 

2022. április 22-24. 

péntek-vasárnap 

Zrínyi Ilona matematikaverseny 

országos forduló 

igh., reál - testnevelés mk 

2022. április 27. szerda Sportverseny az alsótagozaton igh, mk.vezetők, Koroknai 

Szandra, Vajda Gréta 

2022. április 29. péntek 

17 óra 

a középiskola ballagása, 1. 

osztályosok szalagot kötnek 

ig., igh., művésztanári és néptánc 

mk.-vezetők, of.-i mk, ének mk 
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Május  
  

2022. május 2-3-4 hétfő-

kedd- szerda 

tanítás nélküli munkanap mindenki 

2022. május 9. hétfő Csiribiri-bérlet III. igh., Szűcs Magdaléna 

2022. május 20. péntek aszfaltrajzverseny igh., Patkós László 

2022. május 26-27. 

csütörtök- péntek 

papírgyűjtés igh., mk.vezetők 

  

Június 
  

2022. június 3. péntek Alsós Gyermeknap igh., alsós mk, Rimóczi Renáta, 

Mézes Éva 

2022. június 6. hétfő Pünkösd ünnepnap mindenki 

2022. június 11. szombat 

19 óra 

Alapítványi bál igh.,Takács Henrietta 

2022. június 13. hétfő 

13:00 

alsós osztályozó értekezlet igh., tanítók 

2022. június 15. szerda utolsó tanítási nap mindenki 

2022. június 17. péntek a mk.-vezetők és az igh.-k 

megküldik az igazgatónak az éves 

beszámolót, a 

kompetenciamérések 

eredményének értékelését, a 

tanulmányi eredményeket, 

osztályonként, tantárgyanként 

összesítve, valamint a 

versenyeredményeket. Ugyancsak 

megküldik beszámolójukat: a 

DÖK-öt segítő tanár, az 

ifjúságvédelmi felelős, a 

fejlesztőpedagógusok. 

igh., mk.-vezetők, igh.-k 

2022. június 20. - 24. 

hétfő - péntek 

Csiribiri és Miraculum tábor / 

pályázat 

igh, Szűcs Magdaléna, Durányik 

László 
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2022. június 20. 17 óra 

hétfő 

tanévzáró ünnepség a 

középiskolában és az általános 

iskolában 

ig 

2022. június 30. 

csütörtök 

tantestületi záró értekezlet ig. 

2022. június 30. 

csütörtök 

lemorzsolódással  veszélyeztetett 

tanulók vizsgálata 

igh-ek 

Az alsós munkaközösség tagjainak feladatai 

    Az ismeretek tárgyilagos, többoldalúan, differenciáltan történő átadása. 

-   Az alapkészségek hatékony, módszeres megalapozása, kompetenciák fejlesztése. 

-   Egész életen át használható tudás nyújtása. 

-   A nevelő és oktató tevékenységünk során figyelembe venni a tanulók egyéni képességeit, 

tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét. 

-   A tanulók képességének, tehetségének kibontakoztatása illetve bármilyen oknál fogva 

hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóztatása. 

-    A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek 

átadása. 

-   Közreműködünk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

-   A szülők és a tanulók tájékoztatása az őket érintő kérdésekről, a szülőt figyelmeztetése, ha 

gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedéseket tartunk 

szükségesnek. 

-   A nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, tapasztalatcsere. 

-   Egységes követelményrendszer kialakítása, a tanulók ismeretszintjének folyamatos 

ellenőrzése, mérése, értékelése. 

-   E- KRÉTA rendszer használata, az elektronikus napló pontos vezetése. 

-   Tanulmányi és egyéb versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása. 

-   Műsorok szervezése. 

-   Segítségnyújtás a munkaközösség vezetőjének az éves munkaterv, valamint a 

munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. 

-   Kapcsolattartás, kommunikáció a közösség tagjai között. A belső kommunikáció erősítése 

és a kétirányú információcsere megvalósítása. 

-   Kapcsolattartás az intézmény többi munkaközösségével. 

-   Példamutatás a gyerekeknek, szülőknek. 



32 

 

-   Együttműködés.       

Fő feladataink 

Tanulmányi munka 

            A digitális oktatás során szerzett tapasztalatainkat felhasználjuk az oktatás során. 

         Célunk, hogy alapos munkával maradandó tudást nyújtsunk, megalapozzuk az önálló 

tanulást, tehát hatékony képességfejlesztéssel formáljuk a tanulók teljes személyiségét a modern 

tanítási technikák alkalmazásával. 

-   Tanulás tanítása - tanulási technikák tanítása. 

-   Tehetséggondozás. 

-   Egyéni bánásmód fokozott érvényesítése a hátrányos helyzetű és a kiemelt figyelmet 

érdemlő tanulók esetében. 

-   A tanulói fegyelem növelése, állagmegóvás, házirend betartása, betartatása. A COVID 19 

járványügyi protokoll betartása az aktuális rendelkezésnek megfelelően. 

-   Egységes értékelési rendszer alkalmazása. 

-   Minden évfolyam végén /kimenő/ egységes felmérések kidolgozása, aktualizálása, 

megíratása a tanulókkal. 

 

Közösségformálás 

    Kiemelt feladatként kezeljük - a digitális oktatás után - a közössége összekovácsolását, a 

szociális kompetencia fejlesztését. 

-   A szülőkkel való kapcsolattartás többnyire online módon történik. 

-   Építő jellegű emberi kapcsolatok kialakítása a tanulói közösségekben (különféle 

programok, rendezvények alkalmával), a tanári közösségben (egymás segítése, az 

intézménybe újonnan érkező kollégák, gyakornokok támogatása, segítése). 

-   Az új kollégák segítése, mentorálása. 

-   Az új tanulók beillesztése a meglévő közösségbe. 

-   Egy évfolyamon tanítók munkájának összehangolása (tanmenetek, felmérők, 

versenyanyagok egyeztetése). 

-   Osztálytanítók és napközis nevelők munkájának összehangolása. 

-   Szülőkkel (szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt nap, egyéb osztály illetve iskolai 

programok, kirándulások, ünnepségek).  

Esztétikai nevelés  

-   A tanulók bevonása környezetük dekorálásába. 

-   A szép, tiszta környezet iránti igény kialakítása.  

-   Az igényes, szép munkára való szoktatás. 



33 

 

Környezettudatos szemlélet kialakítása 

-   Ismerjék meg a környezetükben élő növényeket, állatokat. 

-   Ismerjék meg azok megóvásának, védelmének lehetőségeit. 

-   Élhető környezet kialakítása, fenntartása. 

-   Szelektív hulladékgazdálkodás. 

-   Újrahasznosítás.  

 

Egészséges életmódra nevelés 

-   Egészségmegóvás, betegség megelőzés érdekében: fertőtlenítés, kézmosás, szellőztetés. 

Higiénés szabályok betartása, betartatása. 

-   Rendszeres testmozgás biztosítása. 

-   Fogászati szűrés. 

-   Helyes étkezési szokások, egészséges ételek megismerése, fogyasztása (tízórai, ebéd, 

uzsonna). 

-   Szabadidő hasznos eltöltése, játék a szabadban. 

-   Mentálisan érzékeny gyerekek megsegítése. 

A belső kommunikáció erősítése és a kétirányú információcsere megvalósítása 

-   Mindennapokban felmerülő problémák megbeszélése, ötletcserék. 

-   A kollégák részéről felmerülő kérdések, problémák továbbítása a vezetőség felé, a 

vezetőségtől kapott válaszok visszajuttatása a közösség tagjaihoz. 

-   Az elektronikus úton történő üzenési lehetőségek kihasználása. 

-   Munkaközösségi értekezletek szervezése. 

-   Intézményi fegyelem növelése 

-   A COVID 19 járvány megelőzésére vonatkozó szabályok betartása és betartatása 

-   A házirend következetes betartása és betartatása. 

-   A tanulói fegyelem növelése. 

-   Állagmegóvás. 

-   Ügyeleti rend kialakítása és betartása. 

-   A folyosói és udvari rend szabályainak kialakítása, betartatása.  

Kapcsolattartás  

-   Intézményen belül: kollégákkal, védőnővel, könyvtárossal. 

-   Külső intézményekkel: színház, bábszínház, múzeumok, kiállítótermek, más iskolák, 

könyvtár, 

-   Mercedes-Benz Sport Akadémia. 

-   Különösen fontos feladatunk az óvodákkal való kapcsolattartás. 



34 

 

Nyílt napok keretében megismerhetik a szülők és a gyerekek iskolánk sokszínűségét.  

A napközis kollégák a 32 óra terhére a következő feladatokat vállalták: 

Vincze Tünde                                  Ügyes kezek kiállítás szervezése és lebonyolítása 

Vargáné Munkácsy Margit             Ügyes kezek kiállítás szervezése és lebonyolítása  

                                                        Tavaszi zsongás 

Hertelendyné Nagy Ágnes              Tavaszi zsongá  

Vajda Gréta                                     Mozdulj! sportvetélkedő 

Koroknai Szandra                           Mozdulj! sportvetélkedő 

Szabóné Várkonyi Emőke              kézműves foglalkozás 

Boncz Norbert                                matematikaversenyek kiírásának figyelői 

                                                        önértékelési folyamat segítője 

Mézes Éva                                      matematikaversenyek kiírásának figyelői 

Krucsó Erika                                   Előadások a munkaközösségi értekezleteken fejlesztés 

témába  

Rajzpályázatokon mindenki részt vesz a csoportjával. 

 Az alsó tagozaton tanítók terembeosztása és az osztálylétszámok  

 

osztály tanítók létszám tanterem 

1. a Lócziné Németh Judit 

Krucsó Erika 

 27 023 

1. b Molnár Krisztina 

Vincze Tünde 

 26 024 

1. c Szélesi-Hortobágyi 

Krisztina 

Dinnyés Dorina 

 26 025 

2. a Veliczky-Soós 

Gabriella 

Vajda Gréta 

24 108 

2. b Csőkéné Varga Anikó 

Koroknai Szandra 

23 107 
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2. c Takács Henrietta 

Vargáné Munkácsy 

Margit 

22 110 

3. a Rimóczi Renáta 

Mézes Éva 

27 030 

3. b Csitári Andrea 

Szabóné Várkonyi 

Emőke 

23 026 

3. c Bernhardt Ágota 

Koplyai Márta 

25 109 

4. a Bajáki-Gulyás Anett 

Hertelendyné Nagy 

Ágnes 

24 029 

4. b Tarnóczy Krisztina 

Karácsony Lajosné 

24 027 

4. c Nagyné Palócz Ilona 

Boncz Norbert 

26   028 

 

Minősítési eljárásban vesznek részt október-november hónapban: 

Krucsó Erika                       mester pedagógus 

Molnár Krisztina                 Ped. II. 

Koroknai Szandra               Ped. I. 

Csitári Andrea                     Ped. II. 

Tarnóczy Krisztina              Ped. II. 

Ebédelési rend 

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

11:15– 

11:40 

1.a,1.b, 

1.c 

1.b, 1.c, 

2.b,  2.c 

1.a, 1.b, 1.c 1.a,1.b,1.c,2.

a 

1.a,1.c, 2.a, 

2.b 
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11:40 – 

12:10 

2.c 2.a, 3.a, 

3.c 

2.a, 2.b,3.a, 

3.b 

2.b, 2.c, 3.a,3.c, 

4.a 

12:10 – 

12:30 

KÖZÉPISKOLA 

12:30 

 

13:00 

2.a, 2.b, 

3.a,3.b, 

3.c 

1.a, 3.b, 

4.b, 4.c 

2.c,3.c,4.b,4.

c 

2.c, 3.a, 

3.b,3.c 

1.b, 3.b, 4.b, 

4.c 

13:00 – 

13:15 

  8.b, 8.c 5.a, 5.b,  5.c 

fiúk 

6.c 

  5-6-7-8 fiúk 

13:10 – 

13:30 

4.a, 4.b, 

4.c 

5.a,5.b, 

5.clányok 

4.a, 5.a, 

5.b, 5.c 

fiúk, 6.a, 

6.b 

4.a 4.a, 4.b, 4.c 6.a, 6.b, 

6.c,7.a,7.b 

lányok 

Az alsó tagozat helyettesítési és ügyeleti rendje  

  

 Hétfő Kedd  Szerda Csütörtök Péntek 

D
élelő

tt 

1-2. 

óra 

Dinnyés 

Dorina 

  

Mézes 

Éva 

Koroknai 

Szandra 

  

Vajda 

Gréta 

  

  

  Hertelendyn

é Nagy 

Ágnes 

  

Krucsó 

Erika 

Boncz 

Norbert 

  

Szabóné 

Várkonyi 

Emőke 

Vincze Tünde 

  

Vargáné 

Munkácsy 

Margit 

3-4. 

óra 

Szabóné 

Várkonyi 

Emőke 

Hertelend

yné Nagy 

Ágnes 

  

Dinnyés 

Dorina 

  Koroknai 

Szandra 

  

Mézes Éva 

4. 5. óra 

Krucsó 

Erika 

  

Vincze 

Tünde 

 Boncz Norbert 

  

Vajda Gréta 
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D
élu

tá
n

 

1210- 

től 

  

  

  

1410-

ig 

Bernhardt 

Ágota 

  

Csitári 

Andrea 

Vargáné 

Munkácsy 

Margit 

Nagyné 

Palócz 

Ilona 

  

Bajáki - 

Gulyás 

Anett 

  

  Tarnóczy 

Krisztina 

  

Szélesi- 

Hortobágyi 

Krisztina 

Molnár 

Krisztina 

  

Veliczky -

Soós 

Gabriella 

Takács 

Henrietta 

  

Csőkéné Varga 

Anikó 

1410 - 

től 

  

  

  

1610-

ig 

Molnár 

Krisztina 

  

Veliczky 

–Soós 

Gabriella 

Bajáki- 

Gulyás 

Anett 

  

Tarnóczy 

Krisztina 

  

Rimóczi 

Renáta 

  Csőkéné 

Varga 

Anikó 

  

Nagyné 

Palócz Ilona 

Csitári 

Andrea 

Takács 

Henrietta 

  

Bernhardt 

Ágota 

  

Lócziné 

Németh 

Judit 

  

  

Rimóczi 

Renáta                         

1. 

évf. 

  

1630-

1700 

Hertelend

yné Nagy 

Ágnes 

Hertelend

yné Nagy 

Ágnes 

  Krucsó 

Erika 

Dinnyés 

Dorina 

Vincze Tünde 

2. 

évf. 

  Vargáné 

Munkácsy 

Margit 

Vajda 

Gréta 

  Koroknai 

Szandra 

Koroknai 

Szandra 

Vincze Tünde 

3. 

évf. 

  Szabóné 

Várkonyi 

Emőke 

Mézes 

Éva 

  Szabóné 

Várkonyi 

Emőke 

Mézes 

Éva 

Hertelendyné 

Nagy Ágnes 

4. 

évf. 

 Boncz 

Norbert 

Boncz 

Norbert 

  Boncz 

Norbert 

Boncz 

Norbert 

Hertelendyné 

Nagy Ágnes 
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 Sportudvar ügyeleti rendje 

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

715 

földszinti 

folyosó 

Bajáki-

Gulyás 

Anett 

Rimóczi 

Renáta 

Rimóczi Renáta Bajáki- Gulyás 

Anett 

Lócziné 

Németh Judit 

1. szünet Bajáki-

Gulyás 

Anett 

Nagyné Palócz 

Ilona 

Tarnóczy 

Krisztina 

Csitári Andrea   

2. szünet Bajáki-

Gulyás 

Anett 

 Nagyné 

Palócz Ilona 

Tarnóczy 

Krisztina 

Csitári Andrea Bernhardt 

Ágota 

3. szünet Bajáki-

Gulyás 

Anett 

Nagyné Palócz 

Ilona 

Tarnóczy 

Krisztina 

Csitári Andrea Mézes Éva 

4. szünet Bajáki-

Gulyás 

Anett 

Nagyné Palócz 

Ilona 

Tarnóczy 

Krisztina 

Csitári Andrea Mézes Éva 

1. emelet és a belső udvar ügyeleti rendje 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

715  - 

től 

Veliczky- 

Soós 

Gabriella 

Veliczky - 

Soós 

Gabriella 

Csőkéné 

Varga 

Anikó 

Bernhardt 

Ágota 

Takács 

Henrietta 

 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

1. 

szüne

t 

-------- -------- -------- ---------- --------- 
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2. 

szüne

t 

Veliczky 

- Soós 

Gabriella 

Csőkéné 

Varga 

Anikó 

Rimóczi 

Renáta 

  

Lócziné 

Németh 

Judit 

Rimóczi 

Renáta 

  

 Csőkéné 

Varga 

Anikó 

Takács 

Henrietta 

  

 Molnár 

Krisztina 

Takács 

Henrietta 

3. 

szüne

t 

Veliczky 

- Soós 

Gabriella 

Csőkéné 

Varga 

Anikó 

Mézes 

Éva  

  

Bernhardt 

Ágota 

  

Mézes 

Éva 

  

Csőkéné 

Varga 

Anikó 

Takács 

Henrietta 

  

 Szélesi –

Hortobágyi 

Krisztina 

Bernhardt 

Ágota-

Takács 

Henrietta 

Belső udvar – Az első szünetben a tanulók tízóraiznak 

Humán munkaközösség munkaterve 

 „ Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig  meg kell  tenni, amit lehet.” ( Bethlen Gábor)   

Ennek a gondolatnak a jegyében próbál dolgozni a Humán munkaközösség úgy ebben a tanévben is, 

hogy igyekszik még inkább hangsúlyt fektetni az egészséges életre, a mentális egészség 

megőrzésére a tanárok és a diákok körében is. Nagy jelentőséget kap a munkahelyi, 

munkaközösségen belüli légkör, az emberi kapcsolatok javítása.   

Legfőbb feladatunk továbbra is a tehetséggondozás és a felzárkóztatás mellett az 

ünnepségek és a megemlékezések rendezése. A rendhagyó helyzetből adódóan előfordulhat, hogy 

ebben a tanévben is a filmrészletek nagyobb szerepet kapnak a kivitelezésben, de addig is törekszünk 

az interaktivitásra, azaz hogy minél jobban belevonjuk a diákokat a közös élményszerzésbe. Mindig 

egy meghatározó vers köré fonjuk a műsorokat és közös szavalásra buzdítjuk a gyerekeket ennek a 

versnek az elmondása által. 

Fontos feladatunk továbbra is a NAT-nak, az új kerettantervnek megfelelő, új típusú 

érettségire való felkészülés, felkészítése a diákoknak. Továbbra is megpróbáljuk gazdagítani a 

kötelező iskolai programokat. Nagyobb hangsúlyt kapnak a rendhagyó irodalom és történelem 

órák, melyek sokszor külső előadók, helyszínek, az események szemtanúinak, szakértőinek 
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bevonásával történnek meg (Kecskeméti Levéltár, Cifrapalota kiállításai, biciklitúra Nagykőrösre 

Arany János nyomában stb.) . 

Kiemelt esemény ebben a tanévben a szakgimnáziumunk, szakközépiskolánk alapításának 

40. évfordulójáról való méltó megemlékezés. Ennek előkészítésében, megvalósításában a humán 

munkaközösség is jelentős szerepet vállal. A Kecskeméti Kodály Iskolában a magyar nyelv 

felkarolása és az olvasás megszerettetése továbbra is fontos szerepet kapnak a magyar és történelem 

szakosok segítségével (versenyek szervezése, lebonyolítása, olvasósarok kialakítása az aulában stb.).   

      A hagyományok tisztelete eddig is meghatározó volt, továbbfolytatjuk a diákok 

körében népszerűvé vált gólyabál, karácsonyi dal, aszfaltrajzverseny, drámanap, 

búcsúhangversenyek megrendezését.  

 Ennek a nagy és szép munkának a véghezviteléhez szükségesek a jó tárgyi feltételek. Az 

előző tanévben rendbe raktuk a szertárunkat, a történelmi térképeket a tanári szobában, és 

berendeztük a Humán előadótermet. Az utóbbit nagyon köszönjük az iskola vezetőségének. 

 A munkaközösségen belül személyi változások is történtek. Egy új kolléga került hozzánk, 

a történelem- földrajz szakos Buday Rezső személyében, aki immáron tanítani is fog a 

középiskolában. 

A közös együttműködés, a jó egészség reményében jó hangulatú tanévet kívánunk 

mindenkinek! 

Kecskemét, 2021. szeptember 7.                                                                   

                                                                             Szőke Gyuláné 

                                                                        munkaközösség-vezető 

Reál munkaközösség munkaterve 
„Elég realista vagyok ahhoz, hogy tudjam, nem érhetek el 

minden diákot. De elég optimista vagyok ahhoz, hogy minden 

reggel rászánjam magam, és megpróbáljam. „ 

                                                                              (Preston Morgan) 

 

A munkaközösségen belül személyi változások történtek: Bárány Hedvig intézményvezető-

helyettesi feladatokat lát el, és egy osztályban matematikát oktat. 

1. Aszódiné Pálfi Edit-matematika 

2. Bárány Hedvig - matematika 

3. Bibok Róbert (óraadó) – informatika, életvitel 
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4. Csapó Katalin – fizika, kémia, komplex természettudomány 

5. Gerebenné Bresák Zita- testnevelés, természettudomány , biológia 

6. Holeczné Morvai Ildikó testnevelés 

7. Kégel Tamás- testnevelés  

8. Matócsiné Csabai Krisztina  - informatika, technika 

9. Mészáros János-biológia, földrajz, komplex természettudomány, pénzügyi ismeretek 

10. Nagyné Lelkes Anikó- matematika 

11. Nagyné Szita Magdolna - matematika 

12. Oszip Ágnes –testnevelés, matematika 

13. Pásti Natália – informatika, digitális kultúra 

14. Rózsa Hajnalka- természetismeret, természettudomán, földrajz, biológia 

15. Szalainé Bagány Emese- matematika, fizika 

16. Szalontainé Buti Hedvig – erkölcstan, vizuális kultúra, természetismeret, földrajz 

17. Szondiné Vörös Éva – matematika, fizika 

18. Tóth László Ferenc- testnevelés 

Kiemelt feladatunk a beiskolázás elősegítése az általános iskolában és a középiskolában 

egyaránt. A kiemelt nevelési területhez kapcsolódóan a módszertani ismeretek felfrissítése, 

hospitálások, tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel, az előző nevelési évben elsajátított 

ismeretek alkalmazása – tanulás tudatos tervezése, kollégával való összedolgozás, digitális 

kompetencia fejlesztése. 

A tanfelügyeleti és minősítési eljárások sikeres lebonyolítása: a tanévben minősítési 

eljárásra, vizsgára váró kollégánk: Szalontainé Buti Hedvig – Pedagógus II.  Portfóliót készítenek 

2021. november 30-ig, majd minősülnek 2022-ben: Nagyné Szita Magdolna Zsófia – 

mesterpedagógus, Csapó Katalin – Pedagógus II. és Gerebenné Bresák Zita – Pedagógus II. 

Legfőbb feladatunk a tanítás mellett a tehetséggondozás és a felzárkóztatás. A 

felzárkóztatáshoz, a lemaradt tanulók megsegítéséhez a felzárkóztató órákat, és online felületeken 

kiküldött feladatokat is használunk.  

A módosított Nemzeti Alaptanterv a 2.; 6. és 10. évfolyamon 2021/2022-es tanévtől lép 

életbe. Feladatunk az új kerettantervnek megfelelő tanmenetek kidolgozása után annak 

megismerése, a hangsúlyok megkeresése, a változások figyelembe vétele, új módszerek 

megismerése, a digitális oktatásban szerzett tapasztalataink beépítése a mindennapi munkánkba, 

tovább tanuló 8-os diákjaink felvételire, a 12-esek új típusú érettségire való felkészítése. 
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Érdekességekkel, előadásokkal, fotókiállítással, interaktív programokkal, versenyekkel, 

színházlátogatással (klímamese), a jövő hőse pályázaton résztvétellel, a BÁCSVÍZ 2. sz.telepének 

látogatásával készülünk a Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódó eseménysorozatra. 

Hangsúlyt fektetünk a kollégák digitális megsegítésére, az online felületek kezelésében 

továbbra is segítséget nyújtunk. Munkaközösségünk létrehozott egy közös google drive felületet, 

amelyen a feladataink, versenyeink, azok eredményei feltöltésre kerülnek, így segítve a naprakész 

adminisztrációt. Emellett folytatjuk matematika tantárgyból a tanulók félévi és évvégi felmérőinek, 

azok eredményeinek a feltöltését is a közös felületre. Az évfolyam szintű közös felmérők, az azonos 

típusú feladatok összehasonlításának segítségével elemezzük a tanulók fejlődését magukhoz 

viszonyítva, az osztályok fejlődését egymáshoz képest, az évfolyamok elért eredményeit az előző 

évfolyamok eredményeihez, amely így lehetővé teszi a feladataink újra gondolását a tanulók 

eredményeinek tükrében az elmaradások figyelembe vételével, a hangsúlyok megkeresését.  

  

Feladataink a 2021/2022-es tanévben: 

 

2021. szeptember 28-29. kedd-szerda 

7:00-18:00  

Felsős és középiskolás papírgyűjtés 

2021. október 15. péntek 14.30-15.30  Bolyai Matematika csapatverseny körzeti forduló 

2021. november 27. szombat 10:30   Bolyai Matematika verseny országos forduló  

2021. november 29. hétfő Zrínyi Ilona matematikaverseny iskolai forduló 

2021. december 7. 14:00 (kedd)  Varga Tamás matematikaverseny 1. forduló 

2022. január 10. hétfő 14:00  Bács-Kiskun megyei matematikaverseny I.forduló 

2022. január 25. 14:00 (kedd)  Varga Tamás matematikaverseny 2. forduló 

2022. február 4. péntek  Bolyai természettudományos verseny 1. forduló 

2022. február 21.  hétfő Bács-Kiskun megyei matematikaverseny II. forduló 

2022. március 4. (péntek)  Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei forduló 

2022. március 8. (kedd)  Varga Tamás matematikaverseny 3. forduló 

2022. március 12. péntek  Bolyai természettudományos verseny döntő 

2022. március 17. csütörtök  Kenguru matematikaverseny 

2022. március 18. péntek  Kalmár László matematikaverseny 1. forduló 

2022. március  Kosárlabda diákolimpia 

2022. április 22-24.  Zrínyi Ilona matematikaverseny országos döntő 

2022. április 25-29. Fenntarthatósági témahét 

2022. május  Medve matek 

2022. május 27 - 28. péntek-szombat Kalmár László matematikaverseny 2. forduló 
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Kecskemét, 2021. szeptember 10. 

Nagyné Lelkes Anikó 

munkaközösség-vezető 

Nyelvi munkaközösség munkaterve 
 

Munkaközösségünk tagjai: 

• Barna György 

• Dr. Kara Lászlóné Hegedűs Andrea 

• H.Tóth Gabriella 

• Lakner Erika 

• Mátrai Katalin 

• Nagyné Kiss Tímea 

• Sajtos Anna 

• Tóth-Pálné Szabó Erika 

• Ubrizsy Éva 

• Dr.Vajdáné Sanda Anita 

 Bár ez a tanévkezdésünk sem teljesen zökkenőmentes a járványhelyzet okozta bizonytalanság 

miatt, reméljük, hogy ebben a tanévben már a jelenléti oktatás rendszerében taníthatjuk a diákokat. 

Továbbra is szeretnénk segíteni egymást, megosztani egymással tapasztalatainkat, jó 

gyakorlatainkat. 

A 2021-2022-es  tanévben egy új munkatársunk kapcsolódik be munkaközösségűnkbe: Tóth-Pálné 

Szabó Erika, német szakos tanárnő. Arra törekszünk, hogy új kollégánkat segítsük a gyors 

beilleszkedésben. 

Az iskola éves munkatervének végrehajtásában munkaközösségünk az alábbi feladatokban vesz 

részt: 

· Szeptemberben megrendezzük a nyelvek európai napja vetélkedőt. 

· Német szakos kollégáink 5 fordulós házi német versenyt szerveznek a tanév 

folyamán 

· OKTV ügyeleteket látunk el. 

· Az országos kompetenciamérés adatainak megküldése Mátrai Katalin és Dr. 

Vajdáné Sanda Anita telephelyi koordinátorok feladata. 

· Januárban a központi írásbeli felvételi ügyeleteit látjuk el. 

· Májusban az országos idegennyelvi mérés előkészítése és javítása 

munkaközösségünk szinte minden tagját érintő feladat. 

· Az országos kompetenciamérés lebonyolítása szintén a két telephelyi koordinátor 

kötelessége. 
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Munkaközösségünk éves programja: 

Feladat Időpont Felelős 

Az éves munkaterv 

megbeszélése 

2021. augusztus mindenki 

Tanmenetek elkészítése 2021. szeptember mindenki 

 Nyelvek európai napja 2021. szeptember 27 mindenki 

Megemlékezés a különböző 

nemzetek ünnepeiről a 

faliújságon 

2021. szeptember-2022- 

június 

Dr. Vajdáné Sanda Anita 

Lakner Erika 

Sajtos Anna 

Óralátogatások 2021. november végéig mindenki 

Ötfordulós német verseny 2021-2022 német szakos kollégák 

Próbanyelvvizsgák 

népszerűsítése 

2022. január- június   

minden érintett 

  

Diákok indítása különböző 

idegennyelvi versenyeken 

2021.szeptember-

2022.június 

mindenki 

Idegennyelvi 

kompetenciamérés 

2022. május 6. és 8. évfolyamon tanító 

kollégák 

Osztályozó vizsgák 

szervezése 

2022. április -május minden érintett 

Közösségépítő programok 2021. október-2022. május Dr. Vajdáné Sanda Anita 

 Fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan részt vegyünk szakmai továbbképzéseken, hogy rugalmasan 

alakítsuk tanítási stratégiánkat, alkalmazott módszereinket. A belső tudásmegosztást rendszeres 
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tapasztalatcsere, jó munkatársi kapcsolat, és saját ismereteink önzetlen átadása teszi lehetővé. Idei 

tanévünket abban a reményben kezdjük el, hogy munkaközösségünket egymást támogató légkör 

jellemzi majd, amely segíti munkánkat. 

Dr. Vajdáné Sanda Anita 

munkaközösség-vezető 

Ének munkaközösség munkaterve 
 

Készítette: Kovács Tamásné mk. vez. 

Az ének munkaközösség tagjai a 2021/2022-es tanévben: 

 Antóni Andrea, Balogné Papp Boglárka, Balázs Gergely Ádám, Durányik László), Héjja Bella 

Emerencia, Horváth Zsófia, Kósáné Pálfi Nikolett, Kovács Tamásné, Szegediné Tóth Ildikó, Szűcs 

Magdaléna és Závori Erika. 

Balázs Gergely Ádám Blázy Lajos helyét tölti be. 

Kórusaink: 

● Csiribiri kórus (2.-3. osztályosokból) Szűcs Magdaléna vezetésével 

● Antanténusz kórus (4.-5. osztályos lányok) Szegediné Tóth Ildikó vezetésével, 

● Clarus fiúkar (5.-8. osztályig) Szűcs Magdaléna vezetésével, 

● Miraculum gyermekkar (6.-8. osztályos lányok) Durányik László vezetésével, 

● Aurin Leánykar (középiskolás lányok) Durányik László vezetésével, 

● Kodály leánykar (a szakgimnáziumi lányok) Balázs Gergely Ádám vezetésével, 

● A Kodály iskola vegyeskara (a középiskolásokból) Balogné Papp Boglárka és Balázs Gergely 

Ádám vezetésével 

● A Kodály iskola kamarakórusa (Középiskolásokból) Durányik László vezetésével. 

Kiemelt programjaink 

● A járványhelyzettől függően iskolánk fennállásának 71-dik évfordulója alkalmából 

októberben születésnapi  koncertre készülünk. 

● A tanév folyamán a NEA II.-pályázat keretében a munkaközösségünk tagjai bemutató órákat 

tartanak szakmai közönség előtt. 

● December 14-én Kodály születésnapi koncertjén énekelnek kórusaink. 

● Ebben a tanévben újra megrendezzük a bicinium éneklési versenyt. 

 Minden tervezett program a koronavírus alakulásának függvényében valósulhat meg.  

● Augusztus 23-27. Csiribiri- és Miraculum kórustábor (Pályázati) 

● Augusztus 24. 15 óra. Ének munkaközösségi értekezlet 

● Augusztus 27. különbözeti és javító vizsgák ének-zene és szolfézs-zeneelmélet tárgyakból  
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● Szeptember 8. Az Aurin leánykar énekel a Lakiteleki Népfőiskola / A Vöröskereszt és 

Vörösfélhold mozgalom világnapja és a Magyar Vöröskereszt alapításának 140. évfordulója 

alkalmából rendezett ünnepségen. (Vez. Durányik László) 

● Szeptember 10. munkaközösségi munkaterv leadása 

● Szeptember 16. tanmenetek leadása a munkaközösségek vezetőinek 

● Szeptember 20. tanmenetek leadása a vezetőségnek 

● Szeptember 29. NEA2 pályázat: Szüreti forgatag és őszi játékfűzések Tóthné Szegedi Ildikó) 

● Szeptember 30. DÖK-nap 

● Október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról, általános és középiskola (7-12. évf.) 

● Október 9. Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesülettel konzultációs szakmai nap/ 

digitális művészetpedagógiai oktatóanyag bemutatása 

● Október 12. Alsós nyílt nap a leendő első osztályosoknak 

● Október 14. Iskola születésnapi műsor bemutatója a szülőknek 

● Október 15. alsós ünnepi műsor az iskola születésnapjára 

● Október 17-30. Erasmus+ pályázat, Kodályos diákok az erdélyi folklór nyomában. (Durányik 

László, Tóthn Szegedi Ildikó) 

● Október 20. megemlékezés Nemesszeghyné Szentkirályi Márta Kardos Pál és Alföldyné 

Dobozi Eszter sírjánál 

● Október 21. 17h 71 éves Iskolanapi koncert 

●  November 4. NEA2_ pályázat: Márton-napi népszokások dramatikus 

feldolgozása (Kovács Tamásné) 

● November 17. Szakgimnázium I. Konzultáció 

● November 25. nyílt nap a középiskolában, ennek részeként bemutatkozik a 

gimnázium és a szakgimnázium (kórusok) 

● November 18. Szalagavató főpróba 

● November 19. Szalagavató (11.és 12. évfolyamok) 

● November 24. Nyílt nap a leendő első osztályosok számára. 

● November 25. Nyílt nap a középiskolában, kórusok bemutatkozása 

● November 26. Első adventi gyertyagyújtás A 4. osztályosok zenés műsora 

● November 30. Nyílt nap az alsó tagozaton a szülők részére 

● December 1. Csiribiri óvodás bérlet 1. koncert 

● December 3. Második adventi gyertyagyújtás. A 3. osztályosok zenés műsora 

● December 10. Harmadik adventi gyertyagyújtás. Az 1. osztályosok zenés műsora 

● December 14. 17h. Kodály születésnapi koncert 

● December 20. A másodikosok adventi műsora a szülőknek 
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● December 21. Negyedik adventi gyertyagyújtás. A másodikosok adventi műsora , az alsó 

tagozat közös éneklése 

● December 21. A középiskola és a felső tagozat közös karácsonyi éneklése 

 2022 

● Január 10. Munkaközösség-vezetői beszámoló beadásának határideje 

● Január 14. Szalagavató pótnap 

● Január 20. Magyar Kultúra Napja 

● Január 26. 2. konzultáció a szakgimnáziumban 

●  Február 3. NEA II. pályázat -  Brémai muzsikusok és az állatok farsangja (Szűcs Magdaléna) 

● Február 4. Alsós farsang, Évfolyamműsorok zenei részének betanítása 

● Február 11. Felsős farsang. Évfolyamműsorok zenei részének betanítása 

● Február 15. Ügyes kezek- megnyitó, zenei rész vezetése 

● Február 15.  3. óra Csiribiri óvodás bérlet 2. 

● Február 16. nyílt nap a leendő elsősök szüleinek 

● Február 18-20. Szakgimnázium születésnapi rendezvényei 

● Február 21-25. A leendő elsősök képességvizsgálata 

● Február 24. Gimnáziumi felvételi énekből 

● Február 25. 4. óra Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 

●  Március 2. Felvételi vizsga a szakgimnáziumba 

● Március 3. Pótnap a gimnáziumi ének-zene alkalmasági vizsgán 

● Március 3-4. Pótnapok a szakgimnázium felvételi vizsgáin 

● Március 10. NEA2_Pályázat_Március 15. A nemzeti öntudat és a társas 

kultúra fejlesztése (Kósáné Pálfi Nikolett) 

● Március 10. Ünnepi műsor bemutatása a szülőknek az alsó tagozaton 

● Március 11. Megemlékezés márc. 15-ről 

● Március 28. Biciniuméneklési verseny az általános iskolában 3.-8. osztályig 

●  Április 15. Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól 

● Április 26. 17h gimnáziumi Búcsúhangverseny 

● Április 28. 18h a szakgimnázium búcsúhangversenye 

● Április 29. 17h Ballagás (11.és 12. évfolyamok) 

●  Május 9. Csiribiri óvodás bérlet 3. 

● Május 11. szakmai írásbeli érettségi 

● Május 13. 14h Ének írásbeli érettségi 

● Június 10. Drámanap 

● Június 12. Évadzáró koncert Durányik László kórusai fellépésével 

● Június 13-15. szakgimnáziumi szóbeli érettségi 
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● Június 15. az utolsó tanítási nap, Ballagás, Búcsúkoncert 8. évf. 17h 

● Június 16-18. gimnáziumi szóbeli érettségi 

● Június 20. 18h tanévzáró ünnepség az általános és a középiskolában 

● Június 20-24. Csiribiri-és Miraculum tábor / pályázat  

● Augusztus 17-21 Kecskemét főterén: I Nemzetközi Kórusfesztivál 

● Augusztus 18. Megnyitó ünnepség 

● Augusztus 20. Gálahangverseny 

 

Általános iskolás osztályfőnök munkaközösség munkaterve    
 „A kapcsolataink határozzák meg az életminőségünket. A kapcsolatok alapját pedig az érzelmek 

táplálják. Az érzelmi intelligencia (EQ) nélkülözhetetlen ahhoz, hogy emberi kapcsolataink biztos 

lábakon álljanak, s általa az életünk is. „ 

Tarkovács Cecília 

A Nemzeti Alaptantervben és a Kerettantervben képviselt értékek, az egységes, alapvető 

követelmények és az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók – 

adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, 

szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban – minél teljesebben bontakoztathassák ki 

személyiségüket az adott közösségben. 

A gyermekek képességeinek fejlődéséhez szükséges követelmények meghatározásával ösztönözzük 

a személyiségfejlesztő oktatást. Mindezek megvalósulása érdekében iskolánk pedagógiai programja, 

nevelési, tanítási-tanulási folyamata teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a 

játéknak, a munkának, fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, edzi akaratukat. 

Ebben a pedagógiai tevékenységben meghatározó szerepe van az osztályfőnöknek, aki a legtöbb 

ismerettel rendelkezik az osztályába járó gyerekekről. Ebből adódóan neki van a legoptimálisabb 

lehetősége arra, hogy tanítványait egyénre szabott tanácsokkal, útmutatással, adott esetben 

segítséggel lássa el. 

Osztályfőnöki munkaközösségünk célja az osztályfőnökök munkájának megsegítése, 

összehangolása, mely jelenti az azonos nevelési elvek, értékszemlélet kialakítását, az osztály 

közösségé formálásának feladatát, a pontos információáramlás elősegítését, valamint az 

adminisztrációs munka egységesítését. A délutáni tanulószobai foglalkozások megszervezése az 

osztályfőnökök irányításával valósul meg. A gyerekek elsődleges feladata a tanulás, melyhez a 

szaktanárok, osztályfőnökök és tanulószobát vezető nevelők összehangolt munkájára van szükség. 

Sajnos nem minden osztálynak van saját tanulószobai csoportja, így az összevont csoportok 

működtetése nehezebben átlátható feladat.  
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Az iskola legnagyobb létszámú munkaközössége az osztályfőnöki munkaközösség. Tagjai az 

osztályfőnökök és a tanulószobát vezető nevelők. Új osztályfőnökként lép be közénk ebben a 

tanévben Pásti Natália és dr. Holeczné Morvai Ildikó, segítésük minden munkaközösségi tag feladata. 

A munkaközösség tagjai: 

 Osztályfőnök: Segítő: 

5.a Oszip Ágnes Tóth-Pálné Szabó Erika 

5.b Pásti Natália Fecola Gadi 

5.c Dr. Holeczné Morvai Ildikó Nagygyörgy Ildikó 

6.a Miskolczy István Móczárné Nagy Márta 

6.b Aszódiné Pálfi Edit Buday Rezső 

6.c Tóth László Mátrai Katalin 

7.a Sövény László Csapó Katalin 

7.b Szalontainé Buti Hedvig Gerebenné Bresák Zita 

7.c Bartáné Molnár Anikó Ubrizsy Éva 

7.d Nagyné Lelkes Anikó Dr. Vajdáné Sanda Anita 

8.a Szegediné Tóth Ildikó Horváth Zsófia 

8.b  Maár Andrásné Sajtos Anna 

8.c Rózsa Hajnalka Nagyné Kiss Tímea 
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 Tanulószobát vezető pedagógusok: 

 5. a: Tóth-Pálné Szabó Erika, Szabóné Várkonyi Emőke, Miskolczy István, Hertelendyné Nagy 

Ágnes 

 5. b: Fecola Gadi 

 5. c: Nagygyörgy Ildikó 

 6. a: Móczárné Nagy Márta 

 6. b: Buday Rezső, Bencéné Nagy Györgyi, 

 6. c: Vargáné Munkácsi Margit, Lőrinczné Vincze Tünde 

 7. ac: Sövény László 

 7.bd: Szalontainé Buti Hedvig 

 8. abc: Kávai Mónika, Maár Andrásné, Bartáné Molnár Anikó 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség éves feladatai, vállalásai: 

Feladatok: 

· osztályfőnöki értekezletek, munkaközösségi gyűlések szervezése 

· az osztályfőnöki tanmenetek elkészítése, benne helyzetelemzés az osztályról, 

különösen a szociális helyzetre, ifjúságvédelemre tekintettel 

· a KRÉTA naplóba felvitt adatok ellenőrzése 

· adminisztráció pontos vezetése 

· tanulószobai csoportok kialakítása, felmentési kérelmek összegyűjtése 

· szülői értekezletek, fogadóórák megszervezése 

· pályaválasztási szülői értekezlet szervezése 8. osztályban 

· érzékenyítés 6. és 8. évfolyamon a tanulók Kodály iskolában való megtartásának   

· érdekében osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken 

· osztályfőnöki munka fejlesztése, közösségek fejlesztése 

· a kék ing viselésének megkövetelése az iskolai tartózkodás alatt, ünnepségeken az 

iskolai egyenruha viselése kötelező 

· hatékony osztályfőnöki órák tartása 

· az osztályközösség fejlesztése 

· napi kapcsolattartás az osztállyal 

· problémák azonnali megoldása 

· hospitálás saját osztályban 

· hiányzások ellenőrzése naprakészen 

· iskolán kívüli programok szervezése 

· kapcsolattartás az osztályban tanító nevelőkkel 
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· személyes és online kapcsolat kialakítása a szülőkkel 

· pontos, határidőre elkészített adminisztráció 

· hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók segítése 

· tehetségek felkarolása 

· az esélyegyenlőség megteremtésének további javítása 

· észszerű rend és fegyelem javítása 

· tanulóközösségek öntevékenységének fejlesztése 

· egészségügyi felvilágosító órák 

· értelmi és testi fejlesztés egyensúlyban tartása 

· általános műveltség alapjainak elsajátítása 

· viselkedéskultúra kialakítása 

· illetlen beszéd visszaszorítása 

· mobiltelefonok használatának betiltása, kivéve, ha a tanítási órán kéri a tanár 

  Adminisztrációs feladatok: 

· az e-napló naprakész vezetése 

· törzslapok megnyitása 

· pontos adatszolgáltatás a 2021. október 15-i statisztikához 

· 8. osztályban a továbbtanulás koordinálása, a felvételi dokumentumok pontos 

kitöltése 

· bizonyítványok, törzslapok pontos, esztétikus megírása 

Munkára nevelés: 

· a környezet rendjének megteremtése, megóvása, otthonosság a termekben 

· az iskola környékének a rendben tartása 

· a tanulók legfőbb munkája a tanulás 

· az emberi alkotások megbecsülése 

· pályaorientáció 

· használt elem és papír gyűjtése, szelektív hulladékgyűjtésre való szoktatás 

Esztétikai nevelés: 

· helyes viselkedés, öltözködés, étkezés, tisztaság igényének kialakítása 

· helyes kézmosás, fertőtlenítőszer használata 

· a szép beszéd fejlesztése 

· színházi előadások, kiállítások látogatásának szervezése 

· tanszerek, felszerelések esztétikus csomagolása, rendeltetésszerű használata 

· írásos munkák, füzetek esztétikus külalakja 

· ünnepélyek nyújtotta esztétikai élmény 
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· olvasásra ösztönzés: szellemi táplálék és hasznos időtöltés 

Egészséges életmódra nevelés: 

· egészségfejlesztés az osztályfőnöki órákon - egészségügyi előadások szervezése 

· a szüneteket a lehetőségekhez mérten az udvaron töltik a gyerekek, 2. szünetben 

tízóraiznak 

· kirándulások, túrák szervezése 

· szelektív hulladékgyűjtésre ösztönzés osztályfőnöki órákon, környezettudatos 

szemlélet és magatartás kialakítása, papírgyűjtés (szept. 28-29.) 

· orvosi szűrések irányítása. Kapcsolattartás az iskolaorvossal, dr. Kánitz Edittel és a 

védőnővel, Luptovics Anitával, az iskola pszichológusával,  gyógytestnevelőivel, a 

Mezős Fogászati Centrummal. 

A veszélyeztetett gyerekek gondozása: 

· tehetségek támogatása 

· esélyegyenlőségre törekvés differenciálással tanórákon és tanulószobai 

foglalkozásokon,      

· felvételi előkészítők tartása 

· egyéni bánásmód 

· rendszeres tájékozódás a tanulók magaviseletéről, szorgalmáról, tanulmányi 

· munkájáról 

· SNI gyerekek fejlesztése, felzárkóztatása 

· BTM tanulók segítése 

Kapcsolat külső intézményekkel: 

· Katona József Színház, Ciróka bábszínház 

· Hírös Agóra és Katona József Megyei Könyvtár 

· egészségügyi intézmények 

· iskolarendőr 

Kapcsolat a szülői házzal: 

· rendszeres tájékoztatás a Kréta naplón keresztül, elektronikus levelezésen 

· keresztül 

· szülői értekezlet évente 2-3 alkalommal 

· fogadóóra évente kétszer, egyéni fogadóórák 

· pályaválasztási szülői értekezlet november vége, december eleje, január vége 

· folyamatos kapcsolat a SZMK-val 

 



53 

 

Tanórán kívüli foglalkozások: 

· szakkörök 

· farsangi bál 

· DÖK rendezvények 

· kirándulások 

Diákönkormányzat: 

· a tanulók érdekképviselete, nevelői segítéssel 

· véleményezési jogkörei 

· segítségük versenyek rendezésében 

· osztályonként két tanuló képviseli a közösséget 

 Szervezési feladatok: 

- készülés Kodály Zoltán születésének, halálának évfordulójára 

- ünnepi koncerten való részvétel szervezése (okt. 21.) 

- pályaválasztási órák koordinálása 7-8. évfolyamon 

- 8. osztályok búcsúkoncertjének szervezése (jún. 15.) 

- az iskola nyújtotta tehetséggondozó órák, sportolási lehetőségek kiaknázása 

- az 5-6-7-8. évfolyamon a mindennapos testnevelés megszervezése 

- az etika-, valamint a hittanórák koordinálása 

- osztályfőnökök kapcsolattartása a tanulószobával, a gyerekek hazamenetelének fokozottabb 

ellenőrzése 

- a tanulószobai foglalkozásokon védett tanulási idő megtartása 

- alkalmazkodás a sportudvar használatának rendjéhez 

- „Közétkeztetés kockázatmentesen” - egészséges táplálkozásra nevelés – járványügyi  

szabályok betartása 

- az ebédelési rend betartása 

- a kulturált étkezés szabályainak fenntartása felső tagozaton is 

- teremrend ellenőrzése hetente 1 alkalommal mindig más időpontban, tanítás után 

  Programok: 

- a farsangi műsor megszervezése-lebonyolítása 

(A műsort a mindenkori 6. évfolyam szervezi, magát a farsangi rendezvényt a 7. évfolyam és 

osztályfőnökei irányítják.) 

- közös osztályprogramok szervezése (színház, kiállítások, iskolai hangversenyek, 

kirándulások, bűnmegelőzési programok…) 

- osztálykirándulások csak hétvégén, szülők kérésére szervezhetők. 

- számítógép – internet - közösségi oldalak – függőség: Bozóné Soós Marianna 
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(az iskola rendőre) meghívása osztályfőnöki órákra 

- részvétel az iskola és a város nyújtotta kulturális programokon 

  

Hónap Nap Feladat Felelős 

Augusztus 23. Munkaközösségi 

értekezlet 

mk-vezető 

  Javítóvizsgák 

dokumentálása 

osztályfőnökök 

  Tanterem dekorálása, 

szülők tájékoztatása e-

mail-ben 

osztályfőnökök, 

tanulószobai nevelők 

31. Tanévnyitó osztályfőnökök, 

tanulószobai nevelők 

Szeptember 1. 1-3. óra osztályfőnöki 

(Tűz- és balesetvédelem, 

házirend, órarend 

ismertetése) 

osztályfőnökök 

6. 8-os szülői értekezlet 8-os osztályfőnökök 

7. 5-7-es szülői értekezlet 5-7-es osztályfőnökök, 

tanulószobai nevelők 

16. Osztályfőnöki tanmenetek 

leadása 

osztályfőnökök 

28-

29. 

Papírgyűjtés osztályfőnökök, 

tanulószobai nevelők 

  30. DÖK nap osztályfőnökök, 

tanulószobai nevelők 
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Október 6. Megemlékezés az Aradi 

vértanúkról osztályfőnök 

vezetésével 

osztályfőnökök 

  Középfokú felvételi 

tájékoztató 

8-os osztályfőnökök 

20. Megemlékezés a 

temetőben Nemesszeghy 

Lajosné Szentkirályi 

Márta és Kardos Pál 

sírjánál 

osztályfőnökök 

21. Iskolánk születésnapi 

koncertje 

osztályfőnökök, 

tanulószobai nevelők 

22. Negyedévi dicsérők, 

figyelmeztetők beírása, 

megbeszélése 

szaktanárok, de az 

osztályfőnök ellenőrzi 

November 2. Fogadóóra osztályfőnökök, 

tanulószobai nevelők 

    óralátogatások saját 

osztályban 

osztályfőnökök 

    Negyedévimunka, 

magatartás, szorgalom 

értékelése 

osztályfőnökök 

    Osztálytermek karácsonyi 

díszítése 

osztályfőnökök, 

tanulószobai nevelők 

December 3, 6. Mikulásgyár Rózsa Hajnalka 

10. Jelentkezés a központi 

írásbeli vizsgára 

8-os osztályfőnökök 
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14. Kodály Zoltán 

születésnapikoncert 

osztályfőnökök, 

tanulószobai nevelők 

15-

17. 

Adventi forgatag osztályfőnökök, 

tanulószobai nevelők 

Január 8. Alapítványi bál osztályfőnökök + 

SZMK 

  19. Osztályozó értekezlet osztályfőnökök 

  21. Első félév vége (jegyek 

lezárásának ellenőrzése, 

félévi bizonyítványok 

nyomtatása) 

osztályfőnökök 

  22. Központi írásbeli felvételi 

vizsga 

8-os osztályfőnökök 

  27. Pótló központi írásbeli 8-os osztályfőnökök 

Február 7. Szülői értekezlet osztályfőnökök 

  11. Felsős farsang osztályfőnökök, 

tanulószobai nevelők 

  18. A tanulói jelentkezési 

lapok, tanulói adatlapok 

kitöltése, aláíratása a 

szülőkkel 

8-os osztályfőnökök 

Március 11. Megemlékezés 

1848.március 15-éről 

osztályfőnökök, 

tanulószobai nevelők 

  21-

22. 

Tanulói adatlapok 

módosítása 

8-os osztályfőnökök 



57 

 

  25. Szülők értesítése a 

háromnegyedévi 

dicséretekről, 

figyelmeztetőkről 

osztályfőnökök 

  29. Tavaszi zsongás osztályfőnökök, 

tanulószobai nevelők 

Április 4. Fogadóóra szülők értesítése- 

osztályfőnökök 

  25-

29. 

Fenntarthatósági témahét osztályfőnökök, 

tanulószobai nevelők 

Május   Osztálykirándulások, 

osztályprogramok 

szervezése 

osztályfőnökök 

Június 14. Osztályozó értekezlet osztályfőnökök 

  15. 8-os ballagás, 

búcsúkoncert 

7-8.osztályos 

osztályfőnökök 

  22. Beiratkozása középiskola 

9. évfolyamára 

8-os osztályfőnökök 

Kecskemét, 2021. szept. 10.                       Szalontainé Buti Hedvig                         

Középiskolás osztályfőnök munkaközösség munkaterve 
 

Osztály Osztályfőnök Létszám Tanterem Segédosztályfőnök 

9.g. Dr. Kara Lászlóné 25 212 Szondiné Vörös Éva 

10.g. Kósáné Pálfi Nikolett 27 210 Dr. Debreczeni Józsefné 

11. g. Bencéné Nagy Györgyi 32 211 Mészáros János 

12. g. Hajagos -Tóth Gabriella 33 209 Kégel Tamás 
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9.szg. Kovács Tamásné 13 136 Szalainé Bagány Emese 

10.szg. Lakner Mária Erika 14 137 Antóni Andrea 

11. szg. Barna György 19+1 258 Patkós László 

12. szg. Szőke Gyuláné 21 213 Kávai Mónika 

13. szg. Szűcs Magdaléna       

Középiskolai SZMK-s szülők 2021-2022 

Osztály Név-telefonszám e-mail cím cím 

9.g.     

  

  

  

10.g. Kis Anikó 

+36- 30 3993728 

Kovácsné Hegedűs Mónika 

+36- 70 8841358 

  

ani@cango.us 

  

hegedus.monika@nextech.hu 

  

Kmét., Kalász u. 30. 

  

Kmét., Csend u. 6. 

  

  

11.g. Kugler Orsolya 

+36-70 3849284 

Csepela Márta 

336- 20 5392366 

  

orsibius@gmail.com 

  

martacsepela@gmail.com 

  

  

12.g. Farkasné Borza Adrien 

+36- 20 4000559 

Kriminálné Németh Ildikó 

+36 70 5959911 

borzaandrea@gmail.com 

  

krimcsine@citromail.hu 

  

- 

Kmét., Horváth D. krt. 10. 
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9.szg. Tátrai Lilla 

+36-30 2721545 

Lantos Imre 

+36-705223812 

tatrai.lilla@gmail.com 

imre.lantos@gmail.com 

Kmét., Bagoly u.15. 

Kmét., Bakócz Tamás u. 

2. 

10.szg. Kuklisné Olasz Ildikó 

336-30 6971021 

Mészárosné Leták 

Bernadett 

+36- 30 3475103 

Vinczéné Földesi Izabella 

  

kneolaszildiko@citromail.hu 

  

bernedettletak@gmail.com 

  

  

- 

  

- 

11.szg.       

12.szg. Cseke Ildikó 

+36 70 4196340 

Kiss Klára 

+36- 30 6755140 

torocsekeildiko@gmail.com 

  

Kmét., Lórántffy Zs. u. 

4/a 

Kmét., Hegedűs köz 20/b 

DÖK tagok 

  NÉV 

9.g. Mészáros Gréta 

Kerekes Viola 

10.g. Gondi Anikó 

Vadas Csenge 

11.g. Berta Ronett 

Gondos Marina 
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12.g. Baranyi Diána 

Szulcsán Gyöngyvér 

9.szg. Stamm Réka 

Hajba Cseperke Margit 

10.szg. Puskás Gyula 

Spigut Kamilla 

11.szg. Lajkó Levente 

Tóth Balázs 

12.szg. Batfalszky Boglárka 

Szűcs Luca 

FELADATOK 

 - A nevelő és oktató tevékenységünk során figyelembe venni a tanulók egyéni képességeit, 

tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét. 

- A szociálisan, tanulmányilag hátrányos helyzetben lévő tanulók megkeresése, felzárkóztatása. 

- A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek átadása. 

- Közreműködünk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

- A szülők és a tanulók tájékoztatása az őket érintő kérdésekről, a szülők figyelmeztetése, ha 

gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedéseket tartunk 

szükségesnek. A szülőkkel való kapcsolattartás erősítése. 

- A nevelő és oktató munka szervezése, összehangolása az osztályban tanító kollégák esetében. 

A tapasztalatcsere megszervezése. 

- Egységes követelményrendszer kialakítása, a tanulók ismeretszintjének folyamatos 

ellenőrzése, mérése, értékelése. Az osztályban tanító kollégákkal folyamatos kapcsolattartás. 

- E- KRÉTA rendszer használata, az elektronikus napló pontos vezetése. 

- Az iskolai rendezvények, műsorok szervezése, illetve közreműködés azok létrehozásában. 

- Kapcsolattartás, kommunikáció a közösség tagjai között. A kétirányú információcsere 

megvalósítása. 

- Kapcsolattartás az intézmény vezetésével, a többi munkaközösséggel. 

- Példamutatás a gyerekeknek, szülőknek. 
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- Közösségépítés osztályon, iskolán belül. 

- A vírus elleni védekezésbetartatása, rendszeres ellenőrzése. 

- Környezettudatos szemlélet kialakítása (igényes, rendezett osztálytermek kialakítása) 

- A szelektív hulladékgyűjtés elősegítése, a fenntarthatóság igényének kialakítása. 

- Egészségtudatos életmódra serkentés. Az egészség megőrzése - mentális és testi. Fogászati 

szűréseken való részvétel. 

- A házirend következetes betartatása. 

- A közösségi munka szervezése, adminisztrációja. 

- Osztálykirándulások, iskolán kívüli események szervezése. 

- Az esetleges digitális tanrendre való átállás segítése, ellenőrzése, a diákok mentális 

egészségének megőrzése. 

Tanítási napok száma: 179 nap 

·         Munkaközösségi értekezlet: 2021. augusztus 24. 

·         Tanévnyitó értekezletek: 2021. augusztus 23., 26., 

·         2021. szeptember 1. – az 1. a 2. és a3. óra osztályfőnöki órák. 

·         2021. szeptember második hetében középiskolai szülői értekezletek megtartása. 

·         2021. augusztus 30., szeptember 9. - a DÖK nap szervezése – értekezlet az általános iskolai 

osztályfőnökökkel együtt. 

·         2021. szeptember 28-29. - papírgyűjtés. 

·         2021. szeptember 30. - DÖK nap. 

·         Minden hónapban az osztályok gondozzák Nemesszeghy Lajosné sírját a megfelelő beosztás 

szerint. 

·         2021. november 18. és 19. Szalagavató és annak főpróbája. 

·         2022. január 8. Alapítványi Bál szervezése 

·         2022. január14. Szalagavató pótnap 

·         2022. április 29. Ballagás 

·         2022. június 10. Drámanap 

További feladatok tervezése; megvalósítása az aktuális vírushelyzet szerint. 

A szalagavatóra való felkészülést a végzős osztályok a hatályos szabályok betartása mellett 

elkezdték. További szervezés, tervezés a későbbiekben. 

A DÖK-nap rendezvényei: 9. és a 10. osztályok Gólya-nap, 10. és 11. osztályok pályaválasztási 

tanácsadás, 12. osztályok szalagavatós táncpróbák. 

Kecskemét, 2021. szeptember 9. 

                                                                                  Szondiné Vörös Éva 

                                                                                 munkaközösségvezető 
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AMI munkaközösség munkaterve 
 

Zenetanárok: Intézményvezető-helyettes: 

  Földi János 

  Munkaközösség-vezető: 

  Lestákné Valasek Szilvia 

  Abonyi Attila 

  Balog Előd 

  Bozsóki Gergely 

  Csákóné Törteli Anita 

  Csík János 

  Dudásné Szécsi Edit 

  Edőcs Fanni 

  dr. Feketéné Rodler Anett 

  Földiné Mészáros Orsolya 

  Gerhát László 

  Gerhátné Papp Rita 

  

Goncsarova Natalja 

Nyikolajevna 

  Héjja Bella Emerencia 

  Huppert Andrea 

  Juhász Ágnes 

  Karácsony Lajos 

  Kovács Dávid 

  Kovácsné Simon Márta 

  Lovászné Gajdos Éva 

  Madarász Éva Andrea 

  Majoros Zsuzsanna 

  Matin Enikő 

  Mudrák Mariann 

  Palotás Gábor 

  Pék Ágnes Andrea 

  Pék Gáspárné 

  Polyák Zsóka 

  Pulius Emese 

  Pusker Imre 

  Révész László 

  Seres József 

  Somogyi Zoltán 

  Szabó-Földes Mónika 

  Szabó Zsuzsanna 

  Székely Tibor 

  Szűcs Magdaléna 

  Tóth Eszter 

  Vadas László 
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  Závogyánné Varga Ildikó 

Tartós távollévő: Heibl Anna Franciska 

Tervezett 

tanulólétszám: 

Alapvető feladataink: 

Dátum Feladat Felelős Helyszín 

2021. augusztus 

23. hétfő 11 óra 

AMI Munkaközösségi 

értekezlet 
igh.   

2021. augusztus 

23. hétfő 14 óra 
Értekezlet a beiskolázásról 

ig. és a mk.-vezetők, AMI és 

szg-i érintett tanárok, 8- os 

ofők 

  

2021. augusztus 

31. kedd 11 óra 

AMI Munkaközösségi 

értekezlet 
igh.   

SZEPTEMBER 

2021. szeptember 

1-2. szerda-

csütörtök Pótbeiratkozás az AMI-ba 

AMI-tanárok   

2021. szeptember 

3. péntek  

AMI órabeosztások 14: 00 - 

16:30, szaktanári szülői 

értekezletek. Tervezet 

leadásának határideje 

szeptember 3. 12 óra  

igh, ofők, AMI tanárok, 

érintett szaktanárok 
  

2021. szeptember 

6. hétfő 
első tanítási nap az AMI-ban igh., zenetanárok, tánctanárok   

2021. szeptember 

10. péntek 

a munkaközösségi 

munkatervek leadása 
igh.-k, mk.-vezetők    

OKTÓBER 

2021. október 1. 

péntek 

zenei világnapi 

megemlékezés  
igh., Szabó Zsuzsanna    

2021. október 6. 

szerda 

megemlékezés az aradi 

vértanúkról, általános és 

középiskola (7-12.évf.) 

igh.-k, humán mk. ének mk, 

Bartáné Molnár Anikó 
  

2021. október 6. 

szerda 

szg.+AMI magánének 

tanszaki koncert szg.mk.-igh. 
DÍSZTEREM 

2021. október 10. 

vasárnap 

Kóta Népzenei minősítő, 

Dabas igh., Héjja Bella 
  

2021. október 12. 

kedd 

alsós nyílt nap a leendő 

elsősöknek (művészeti 

bemutatkozás)  

igh. ének mk, néptánc mk., 

AMI mk., 
DÍSZTEREM 

2021. október 13. 

szerda 9:00 

Országos oboa és 

fagottverseny válogató igh. 
DÍSZTEREM 

2021. október 14-

15. csütörtök-

péntek 

Babszimpózium zongora 

módszertani továbbképzés Bp 

igh., Pék Gáspárné, Lestákné 

Valasek Szilvia, Dr. Feketéné 

Rodler Anett 

  

2021. október 18. 

hétfő 17:00  AMI vegyestanszaki koncert igh., AMI mk. 
DÍSZTEREM 

NOVEMBER 
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2021. november 4. 

csütörtök 17:00 

óra 

AMI zongora tanszaki 

koncert igh., AMI mk. 

DÍSZTEREM 

2021. november 9. 

kedd 17:00 óra 

AMI zongora tanszaki 

koncert igh., AMI mk. 
DÍSZTEREM 

2021. november 

11-13. csütörtök-

szombat 

Kodály Zoltán 

Hegedűverseny Galánta 

igh., ZávogyánnéV. I, Matin 

E. 

  

2021. november 

12-14. péntek-

vasárnap 

Lengyel-Magyar zongora 

verseny Bp 
igh., Pék Gáspárné   

2021. november 

13. szombat Kalocsai zongorás találkozó igh., AMI mk. 
DÍSZTEREM 

2021. november 

17-19. szerda-

péntek 

VIII. Országos Bihari János 

Hegedű, Gordonka és Vonós 

Kamarazenei fesztivál 

igh., Závogyánné Varga 

Ildikó, Kovácsné Simon 

Márta, Matin Enikő, Csákóné 

Törteli Anita, Balog Előd 

  

2021. november 

26. péntek 
óralátogatások határideje mindenki   

2021. november 

30. kedd 

nyílt nap az alsó tagozaton a 

szülők részére 
igh, mk-vez-k,   

DECEMBER 

2021.december 1.  

szerda 17:00  

AMI Goncsarova Natalja 

vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 034 

2021. december 2. 

csütörtök 17:00 

óra 

AMI dr. Feketéné Rodler 

Anett vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 216 

2021. december 2. 

csütörtök 17:00 

óra 

AMI Csákóné Törteli Anita 

vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 034 

2021. december 3. 

péntek 17:00 óra 

AMI Pék Ágnes 

vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 216 

2021. december 3. 

péntek 17:00 óra 

AMI Balog Előd 

vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 034 

2021. december 3. 

péntek 
népzene tanszak vizsga  igh., mk.-vezető 034 

2021. december 6. 

hétfő 16:30 óra 
Mikulás hangverseny I.+II. igh. DÍSZTEREM 

2021. december 7. 

kedd 17:00 óra 

AMI Bozsóki Gergely 

vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 216 

2022. december 7. 

kedd 17:00 óra 

AMI Polyák Zsóka 

vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 034 

2021. december 8. 

szerda 17:00 óra 

AMI Edőcs Fanni 

vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 216 

2021. december 8. 

szerda 17:00 óra 

AMI Závogyánné Varga 

Ildikó vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 034 

2021. december 9. 

csütörtök 17:00 

óra 

AMI Seres József 

vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 216 

2021. december 9. 

csütörtök 17:00 

óra 

AMI Kovácsné Simon Márta 

vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 034 
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2021. december 

10. péntek 17:00 

óra 

AMI Majoros Zsuzsanna 

vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 216 

2021. december 

10. péntek 17:00 

óra 

AMI Matin Enikő 

vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 034 

2021. december 

10. péntek 17:00 

óra 

AMI Gitár vizsgakoncert igh., AMI mk. 131 

2021. december 

13. hétfő 17:00  

AMI Lestákné Valasek 

Szilvia vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 216 

2021. december 

13. hétfő 17:00 óra 

AMI Huppert Andrea 

vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 034 

2021. december 

15. szerda 17:00 

óra 

AMI Pék Gáspárné 

vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 216 

2021. december 

16. csütörtök 

17:00 óra 

AMI Kovács Dávid 

vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 216 

2021. december 

16. csütörtök 

17:00 óra 

AMI Szabó Zsuzsanna 

vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 034 

2021. december 

17. péntek  

Intézményi tanfelügyelet - 

AMI 
ig., igh.   

2021. december 

17. péntek 17:00 

óra 

AMI Lovászné Gajdos Éva 

vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 216 

2021. december 

17. péntek 17:00 

óra 

AMI Pulius Emese 

vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 034 

2021. december 

20. hétfő 17:00 óra AMI karácsonyi koncert 
igh., AMI mk. DÍSZTEREM 

JANUÁR 

2022. január 10. 

hétfő 

AMI Madarász Éva és Révész 

László vizsgakoncert 
igh., AMI mk. 216 

2022. január 12. 

szerda 14:00 óra 
szg.+AMI magánének vizsga igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. január 13. 

csütörtök 14:00 

óra 

szg.+AMI magánének vizsga igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. január 18. 

kedd 17:00 óra 

AMI Szabó-Földes Mónika 

vizsgakoncert KL 
igh., AMI mk. 034 

2022. január 19. 

szerda 17:00 óra 

AMI Földiné Mészáros 

Orsolya vizsgakoncert SZ+FJ 
igh., AMI mk. 034 

2022.január 21. 

péntek 17:00 
AMI ütős vizsga koncert igh., AMI mk. DÍSZTEREM 

2022. január 24. 

hétfő 
Illés Szabolcs Hegedű kurzus igh., Gerhátné Papp Rita   

2022. január 27. 

csütörtök 
AMI ütőhangszeres koncert igh., szg. mk.-vezető DÍSZTEREM 
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2022. január 31.- 

február 12. hétfő-

szombat 

XI. Országos Czidra László 

furulya verseny területi 

válogató 

igh., Földi János   

FEBRUÁR 

2022. február 5. 

szombat 

III. Kecskeméti regionális 

ütőhangszeres verseny 

igh, Palotás Gábor, Abonyi 

Attila  
DÍSZTEREM 

2022. február 5-

16. szombat-

szerda 

Országos zongoraverseny 

területi válogató 
igh., Pék Gáspárné   

2022. február 10. 

csütörtök 16:30 

óra 

zeneiskolai farsangi koncert igh., AMImk. DÍSZTEREM 

2022. február 22. - 

március 5. hétfő-

szombat 

XV. Országos Alba-Régia 

kamarazenei verseny válogató 

Szeged 

igh., Feketéné Rodler Anett   

2022. február 24. 

csütörtök 

kottaolvasó - és daljátszó 

verseny 

igh.,Balog Előd  

gordonkatanszak 
131 

2022. február 28. 

hétfő 18:00 

M.Bodon+AMI tanári 

hangverseny  
igh., AMI mk. DÍSZTEREM 

MÁRCIUS 

2022. március 4-5. 

péntek-szombat 

XII. Országos Bartók Béla 

hegedű-duó verseny, Vác 

igh., Závogyánné Varga 

Ildikó, Matin Enikő, Csákóné 

Törteli Anita 

  

2022. március 17. 

csütörtök 

Deáki István zenei 

szemináriuma 
igh., Gerhátné P Rita   

2022. március 22. 

kedd 16:00-18:00 
AMI hangszerválasztó igh. DÍSZTEREM 

2022.március 31 

csütörtök 

"Amikor a tücskök 

ciripelnek" nemzetközi 

hegedűverseny Topolya 

igh., Závogyánné Varga 

Ildikó, Matin Enikő 
  

ÁPRILIS 

2022. április 1-3. 

péntek-vasárnap 

Szegedi Regionális 

Csellótalálkozó 
igh., Balog Előd   

2022. április 1. 

péntek 17:00 óra 

AMI dr. Fekekténé Rodler 

Anett tanszaki koncert 
igh., AMI mk. 216 

2022. április 1. 

péntek 17:00 óra 

AMI Matin Enikő tanszaki 

koncert 
igh., AMI mk. 034 

2022. április 4. 

hétfő 17 óra 

AMI Seres József tanszaki 

koncert 
igh., AMI mk. 216 

2022. április 4. 

hétfő 16 óra 

AMI Csákóné Törteli Anita 

tanszaki koncert 
igh., AMI mk. 034 

2022. április 5. 

kedd 17 óra 

AMI Edőcs Fanni tanszaki 

koncert 
igh., AMI mk. 216 

2022. április 5. 

kedd 17 óra 

AMI Závogyánné Varga 

Ildikó tanszaki koncert 
igh., AMI mk. 034 

2022. április 6. 

szerda 17 óra 

AMI Pék Gáspárné tanszaki 

koncert 
igh., AMI mk. 216 

2022. április 6. 

szerda 17 óra 

AMI Polyák Zsóka tanszaki 

koncert 
igh., AMI mk. 034 

2022. április 7. 

csütörtök 14:00 

óra 

AMI magánének tanszaki 

koncert szegedi konzisokkal 

igh., AMI mk. DÍSZTEREM 
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2022. április 7. 

csütörtök 17:00 

óra 

AMI Lestákné Valasek 

Szilvia tanszaki koncert 
igh., AMI mk. 

216 

2022. április 7. 

csütörtök 17:00 

óra 

AMI Goncsarova Natalja 

tanszaki koncert 
igh., AMI mk. 

034 

2022. április 8. 

péntek 17:00 óra 

AMI Madarász Éva és Révész 

László tanszaki koncert 
igh., AMI mk. 

216 

2022. április 8. 

péntek 17:00 óra 

AMI Bozsóki Gergely 

tanszaki koncert 
igh., AMI mk. 

034 

2022. április 8-10. 

péntek-vasárnap 

XI. Országos Czidra László 

Furulya verseny Földi János igh.   

2022. április 11. 

hétfő 17:00 óra 

AMI Pék Ágnes tanszaki 

koncert 
igh., AMI mk. 

216 

2022. április 11. 

hétfő 17:00 óra 

AMI Huppert Andrea 

tanszaki koncert 
igh., AMI mk. 

034 

2022. április 12. 

kedd 17:00 óra 

AMI Majoros Zsuzsanna 

tanszaki koncert 
igh., AMI mk. 

216 

2022. április 12. 

kedd 17:00 óra 

AMI Szabó Zsuzsanna 

tanszaki koncert 
igh., AMI mk. 

034 

2022. április 13. 

szerda 17:00 óra 

AMI Lovászné Gajdos Éva 

tanszaki koncert 
igh., AMI mk. 

216 

2022. április 13. 

szerda 17:00 óra 
AMI Gitár tanszaki koncert igh., AMI mk. 

034 

2022. április 21. 

csütörtök délután 
gimnázium záróvizsga AMI igh. DÍSZTEREM 

2022. április 21-

22. csütörtök-

péntek 

XII. országos orgona verseny 

AMI 
igh., Révész László   

2022. április 22-

24. péntek-

vasárnap 

XV. Országos Alba-Regia 

Kamarazene verseny 

Székesfehérvár 

igh., Feketéné Rodler Anett   

2022. április 

folyamán 
AMI-s fúvós vizsga 

igh., AMI-s mk 
  

MÁJUS 

2022 május 9. 

hétfő 17:00 óra 
AMI anyáknapi koncert igh., AMI mk. DÍSZTEREM 

2022. május 11. 

szerda 17:00 óra 

AMI Kovácsné Simon Márta 

tanszaki koncert 
igh., AMI mk. 

216 

2022. május 11. 

szerda 17:00 óra 

AMI Szabó-Földes Mónika 

tanszaki koncert  
igh., AMI mk. 

034 

2022. május 12. 

csütörtök 17:00 

óra 

AMI Kovács Dávid tanszaki 

koncert 
igh., AMI mk. 

216 

2022. május 12. 

csütörtök 17:00 

óra 

AMI Földiné Mészáros 

Orsolya tanszaki koncert 

SZ+KL 

igh., AMI mk. 

034 

2022. május 13. 

péntek 17:00 óra 

AMI Balog Előd tanszaki 

koncert 
igh., AMI mk. 

034 

2022. május 17. 

kedd  

AMI Pulius Emese tanszaki 

koncert 
igh.,    
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2022. május 19-

27. csütrötök-

péntek 

AMI Hangszeres vizsgák 

beosztás szerint 

igh., AMI mk.   

2022. május 26. 

csütörtök 17:00 

óra AMI ütőtanszaki koncert 

igh. DÍSZTEREM 

2022. május 30-

31. hétfő-kedd 

AMI Hangszeres pótvizsgák 

beosztás szerint 
igh., AMI mk.   

2022. június 3. 

péntek 

utolsó tanítási nap az AMI-

ban 
zenei ig.h.   

2022. június 13. 

hétfő 17:00 óra 

AMI évzáró koncert 

(bizonyítvány osztás) igh., AMI mk. 
DÍSZTEREM 

2022. június 27. - 

július 1. hétfő-

péntek 

AMI zenetábor "Természet és 

zene alkotótábor" - pályázat 

ig.,igh., és AMI mk   

    

       

        

Kecskemét, 2021. 

szeptember 10.     
  

    Földi János ivh.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakgimnáziumi zenei munkaközösség munkaterve 
 

Tanuló létszámok: 9. évfolyam - néptáncos 5 fő - zenész 8 fő - összesen 13 fő 

  10. évfolyam - néptáncos 6 fő - zenész11 fő - összesen 17 fő 

  

11. évfolyam - néptáncos 6 fő - zenész 13 fő - összesen 19 fő + 2 fő 

vendégtanuló 

  12. évfolyam - néptáncos 9 fő - zenész 12 fő - összesen 21 fő 

  13. évfolyam - zenész 13 fő - összesen 13 fő 

  

Tanszakok létszám 

adatai: 
néptánc - 28 fő 

  hegedű - 6 fő (1 fő vendégtanuló) 

  brácsa - 1 fő 

  gordonka - 7 fő 

  gitár - 2 fő 

  fuvola - 17 fő 

  klarinét - 1 fő 

  szaxofon - 2 fő 
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  trombita - 1 fő 

  ütőhangszerek - 2 fő 

  magánének - 11 fő (1 fő vendégtanuló) 

  orgona - 2 fő 

  zongora - 8 fő 

 

Művész-tanár kollégák 

 

Agócs Márta   gordonka 

Cziglényi Gábor   brácsa 

Dratsai Ákos   fuvola 

Dratsainé Berényi Bea  fuvola 

Dudásné Szécsi Edit  magánének 

Edőcs Fanni   zongora 

Gerhát László   zongora 

Gerhátné Papp Rita   zongora 

Juhász Ágnes   hegedű 

Karácsony Lajos   trombita 

Maczák Áron   klarinét 

Madarász Éva   zongora 

Mudrák Mariann   magánének 

Pulius Emese   fuvola 

Pusker Imre    zenekar, korrepetítor 

Radványi Mária   zongora 

Révész László   orgona 

Tóth Eszter    szaxofon 

 

Kiemelt feladataink: 40 éves a szakgimnázium  
Általános feladataink: A szakgimnázium zeneművészeti tagozata az általános 

műveltséget adó tantárgyak tanítása, az érettségire való 

felkészítés mellett a párhuzamos oktatás keretében az 

előadóművészi, zenetanári diplomát nyújtó felsőoktatásra készíti 

fel a tanulókat. A zenei elméleti ismeretek mellett a képzés fő 

területe a hangszeres zene. Kiemelt terület a képzés humán 

jellegéből adódóan a magyar nyelv és irodalom (vö.: drámanap), 

a rajz és művészettörténet, az idegen nyelvek. A 

szakgimnazisták vagy kórusban énekelnek, vagy zenekarban 

játszanak. A 10 pódiumi fellépés gyakorlása céljából tanszaki, 

vegyes tanszaki és iskolai hangversenyeket szervez az iskola. 

  

 

 

Id
ő
p

o
n

t 

R
en

d
ezv

én
y

 

F
ele

lő
s 

H
ely

szín
 

2021. augusztus 23. hétfő 10 

óra 

Magda Dávid - orgona 

kurzus 

igh, Révész 

László 
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2021. augusztus 23. hétfő 10 

óra 

Szakgimnáziumi zenész 

munkaközösség 

értekezlete 

intézményvezető, 

intézményvezető -

helyettesek 

 

2021. augusztus 23. hétfő 14 

óra 

Értekezlet a 

beiskolázásról 

ig. és a mk.-

vezetők, AMI és 

szg-i érintett 

tanárok, 8- os ofők 

 

2021. augusztus 24- 27. 

kedd-péntek 

munkaközösségi 

értekezletek 

intézményvezető, 

mk-vezetők 
 

2021. augusztus 24-25. kedd-

szerda 

az AMI éves 

munkatervének, a 

szakgimnáziumi éves 

munkaterv leadása! 

igh., 

szakgimnáziumi 

mk.-vezetők 

 

2021. augusztus 27. péntek 9 

óra 

Szegedi POK - OH 

tanévnyitó konferencia 
intézményvezető  

2021. szeptember 1-3. szerda 

- péntek 

Banda Pál gordonka 

kurzus 

Földi János igh, 

Agócs Márta 
216 

2021. szeptember 13. hétfő 

17:00 

Sonus Ütőegyüttes 

koncertje 

igh, Palotás 

Gábor 
DÍSZTEREM 

2021. szeptember 27. hétfő 
Juhász Balázs - Palotás 

Gábor ütőkoncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2021. szeptember 29. szerda 

17:00 
szg.  tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2021. október 6. szerda 
szg.+AMI magánének 

tanszaki koncert 
szg.mk.-igh. DÍSZTEREM 

2021. október 11. hétfő 

17:00 óra 

Bartók konzisokkal közös 

ütős koncert 

igh., Palotás 

Gábor 
DÍSZTEREM 

2021. október 13. szerda 

17:00 

szg. fuvola tanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2021. október 15. péntek 
Emmanuel Pahud fuvola 

mesterkurzus Bp 

igh., Dratsay 

Ákos és Berényi 

Bea, Pulius Emese 

- szakgimnáziumi 

növendékekkel 

 

2021. október 18. hétfő 

17:00 
Doppler fuvolakocert igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2021. október 20. szerda 

17:00 

szg. vegyestanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2021. október 

fel kell mérni a Kodály 

Iskola AMI-jában, hogy 

kik szeretnének saját 

szakgimnáziumunkban, 

illetve ének-zenei 

gimnáziumunkban 

továbbtanulni, majd 

kapcsolatfelvétel az 

érintett tanulókkal, 

szülőkkel, tervet kell 

készíteni ezen tehetségek 

gondozására 

igh-k.  

2021. november 3. szerda 

17:00 

szg. vegyestanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 
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2021. november 3. szerda 

17:00 

szg. vonós skála és etüd 

vizsga 
igh., szg.mk. 216 

2021. november 9-15. kedd-

vasárnap 

David Popper 

Gordonkaverseny - 

Várpalota 

igh., Agócs Márta  

2021. november 10. szerda 

17:00 

szg. vegyestanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2021. november 17. szerda 

9:00 
szg. I. konzultáció 

igh., szg. mk.-

vezető, néptánc 

mk.-vezető, ének 

mk 

DÍSZTEREM 

2021. november 17. szerda 
szg. vegyestanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2021. november 22. hétfő 

17:00 

művésztanári 

hangverseny 
igh., szg. mk. DÍSZTEREM 

2021. november 24. szerda 

17:00 

szg. fuvolatanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2021. november 25. 

csütörtök 

nyílt nap a 

középiskolában, ennek 

részeként bemutatkozik a 

gimnázium és a 

szakgimnázium (kórus, 

szavalat, zenei műsor, 

vezetői tájékoztató az 

eredményekről) 

középiskolai igh., 

mk.-vezetők, of.-

ök, érintett 

szaktanárok ének 

mk., néptánc mk. 

DÍSZTEREM 

2021. november 29. hétfő 

17:00 

szg. vonós tanszaki 

koncert 
igh., szg. mk. DÍSZTEREM 

2021. december 1. szerda 
Wiedemann Bernadett 

magánének kurzus 

igh., Szécsi Edit 

és Mudrák 

Mariann 

216 

2021. december 1. szerda 
szg. ütő+szaxofon 

tanszaki koncert 
igh, szg. mk. DÍSZTEREM 

2021. december 7. kedd 

17:00 

szg. zongora tanszaki 

koncert 
igh., szg. mk. DÍSZTEREM 

2021. december 8. szerda 

15:00 óra 

szg. magánének tanszaki 

koncert 
igh., szg. mk. DÍSZTEREM 

2021. december 8. szerda 

17:30 óra 

szg. vegyestanszaki 

koncert 
igh., szg. mk. DÍSZTEREM 

2021. december 11. szombat 

tanítás nélküli munkanap 

a szakgimnáziumban, 

pályaorientációs nap, a 

tehetség napja 

ig., igh.-k, szg.-

mk.-vezetők 
 

2021. december 13. hétfő 17: 

00 

szg. vonós tanszaki 

koncert 
igh., szg. mk. DÍSZTEREM 

2021. december 16. 

csütörtök 15:00 óra 
szg. kamarazene vizsga igh., szg. mk. DÍSZTEREM 

2021. december 16. 

csütörtök 

szg. szolf /org. kötelező 

zong. vizsga 
igh., szg.mk.  

2021. december 20. hétfő 

17:00 óra 

szg. vonós tanszaki 

vizsga 
igh., szg. mk. DÍSZTEREM 

2022. január 6. csütörtök 

17:00 

szg.zongora tanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 
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2022. január 11. kedd 17:00 

óra 

szg. orgona tanszaki 

koncert 

igh., szg.mk.-

vezető 
DÍSZTEREM 

2022. január 12. szerda 

14:00 óra 

szg.+AMI magánének 

vizsga 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. január 12. szerda 

17:00 óra 

szg. fuvola + szaxofon 

tanszaki koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. január 13. csütörtök 

14:00 óra 

szg.+AMI magánének 

vizsga 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. január 13. csütörtök 

17:00 óra 

szg. fuvola tanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. január 17. hétfő szg. fuvola vizsga 
igh., szg.mk.-

vezető 
DÍSZTEREM 

2022. január 18. kedd 
szg. billentyűs+gitár 

vizsga 

igh., szg. mk.-

vezető 
DÍSZTEREM 

2022. január 19. szerda szg. fúvós+ütős vizsga 
igh., szg. mk.-

vezető 
DÍSZTEREM 

2022. január 20. csütörtök 

14:15 óra 

középiskolai osztályozó 

értekezlet 

igh., of.-ök, 

szakgimnáziumi 

mk.-vezető, 

néptánc mk.-

vezető, 

művésztanárok, 

néptánctanárok 

 

2022.január 20. csütörtök szg. fuvola vizsga 
igh., szg. mk.-

vezető 
DÍSZTEREM 

2022. január 20. csütörtök 18 

óra 

magyar kultúra napja 

január 22. koncert 

ig. zenei igh., 

szakgimnáziumi 

mk.-vezető, 

néptánc mk.-

vezető 

DÍSZTEREM 

2022. január 21. péntek 
nevelési értekezlet - 

mindenki 
ig., igh., mindenki  

2022. január 24. hétfő 
Illés Szabolcs Hegedű 

kurzus 

igh., Gerhátné 

Papp Rita 
 

2022. január 26. szerda 

szg. dr. Puskás Levente 

szaxofon kurzus és 

koncert 

igh., Tóth Eszter 216 

2022. január 26. szerda szg. II. konzultáció 

igh, szg. mk.-

vezető, néptánc 

mk.-vezető ének 

mk 

DÍSZTEREM 

2022. január 
Prágai Nemzetközi 

Gordonkaverseny 
igh., Agócs Márta  

2022. február 2. szerda 17:00 
szg. vegyestanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. február 9. 15 óra 
szg. fuvola tanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. február 14. hétfő 
művésztanári 

hangverseny 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. február 16. szerda 

17:00 
szg. ütős tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. február 18-20. péntek-

vasárnap 
szg. 40 éves jubileum igh., szg. mk. DÍSZTEREM 
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2022. február 23. szerda 

17:00 

szg. vegyestanszaki 

koncert 
igh., szg. mk. DÍSZTEREM 

február Janigro verseny Zágráb igh., Agócs Márta  

2022. március 1. kedd 17:00 
szg. zongora tanszaki 

koncert 
igh., szg. mk. DÍSZTEREM 

2022. március 2. szerda 

9:00-tól 

főtárgy és szolfézs, 

néptánc pályaalkalmassági 

vizsga a 9. 

szakgimnáziumi osztályba 

jelentkezők számára 

igh., 

szakgimnáziumi 

mk.-vezető, ének 

mk. –vezető, 

néptánc mk.-

vezető, 

DÍSZTEREM 

2022. március 2. szerda 

17:00 

szg. fuvola tanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. március 3. csütörtök 

17:00 
szg. ütős tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. március 3-4. csütörtök 

- péntek 

pótnapok: zenei szg., 

néptánc szg: szakmai 

pályaalkalmassági vizsga 

igh., szg.mk.  

2022. március 9. szerda 

17:00 

szg. vegyestanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. március 16. szerda 
szg. vegyestanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. március 17. csütörtök 
Deáki István zenei 

szemináriuma 

igh., Gerhátné P 

Rita 
 

2022. március 17-18. 

csütörtök-péntek 

XVI. Országos szg 

orgonaverseny 

igh., Révész 

László 
 

2022. március 19. szombat 
KÉK koncert - Erdei 

Péter 
ig.,igh.  

2022. március 23. szerda 

17:00 

szg. fuvola tanszaki 

koncert I. 
igh., szg. mk. DÍSZTEREM 

2022. március 24. csütörtök 

17:00 

szg. fuvola tanszaki 

koncert II. 
igh., szg. mk. DÍSZTEREM 

2022. március 25. péntek szg. gordonka kurzus igh., sz.mk. 216 

2022. március 30. szerda 

17:00 

szg. vegyestanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. március 
Gordonkaverseny 

Topolya 
igh., Agócs Márta  

2022. április 6. szerda 14:00 
szg. magánének tanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. április 8-10. péntek-

vasárnap 

XII. Országos szg 

fuvolaverseny 

igh., Dratsay 

Ákos és Berényi 

Bea, Pulius Emese 

 

2022. április 13. szerda 9:00 

óra 

szg. Weisz Nándor ütős 

kurzus 

igh., Palotás 

Gábor 
DÍSZTEREM 

2022. április 28. csütörtök 18 

óra 

szakgimnáziumi 

búcsúhangverseny 

ig., igh., 

művésztanári és 

néptánc mk.-

vezetők, of.-i mk., 

ének mk 

DÍSZTEREM 

2022. április 29. péntek 
Vizin Viktória 

magánének kurzusa 

igh., Szécsi Edit 

és Mudrák 

Mariann 
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2022. április folyamán 
Dolny Kubin 

Gordonkaverseny 
igh., Agócs Márta  

2022. május 10. kedd 
kamaravizsga - 

szakgimnázium 
igh,  

2022. május 11. szerda 17:00 
szg. vegyestanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. május 18. szerda 17:00 
szg. vegyestanszaki 

koncert 
igh.,szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. május 19. csütörtök 

16:00 

szg.orgona tanszaki 

koncert 
igh.,szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. május 23. hétfő 17:00 
szg. vonós tanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. május 24. kedd 17:00 
szg.zongora tanszaki 

koncert 
igh., szg. mk. DÍSZTEREM 

2022. május 25. szerda 17:00 
szg.fuvola+szaxofon 

tanszaki koncert 
igh, szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. május 30. hétfő 17:00 
szg. vonós tanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. 216 

2022. május 30. hétfő 17:00 
szg. fuvola tanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. június 1. szerda 17:00 szg. ütős tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. június 2. csütörtök 
szg. billentyűs+gitár 

vizsga 

igh., szg. mk.-

vezető (zene) 
DÍSZTEREM 

2022. június 2. csütörtök 

17:00 

szg. fuvola tanszaki 

koncert 
igh., szg.mk. DÍSZTEREM 

2022. június 7. kedd szg. Fúvós+ütős vizsga 
igh., szg. mk.-

vezető (zene) 
DÍSZTEREM 

2022. június 8. szerda szg. záróvizsga 
igh., szg. mk.-

vezető (zene) 
DÍSZTEREM 

2022. június 9. csütörtök 
szg. vonós és magánének 

vizsga 

igh., szg. mk.-

vezető (zene) 
DÍSZTEREM 

    

    

Kecskemét, 2021.09.10.    

    

  Földi János ivh.  
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Néptánc munkaközösség munkaterve 
 

Kiemelt feladatunk: 

Új kollégáink mentorálása, segítése az iskolai beilleszkedésbe. 

Három fő munkaközösségünkből minősülésre, egy fő önértékelésre készül. Ebben a munkában való 

kölcsönös segítéség nyújtás. 

Az AMI  létszámainkat stabilizálni. 

A sikeres szakmai továbbtanulást, szakgimnáziumunkba történő beiskolázást segíteni, támogatni 

minden energiánkkal. 

 Augusztus 

23.    I. Munkaközösségi értekezlet, AMI 

25.    II. Digitális Munkaközösségi értekezlet, 

26.    III. Munkaközösségi értekezlet, SZAKI 

27.    A szegedi POK évnyitóján viseletes lányok fogadják a vendékeket SZAKI 

30.    IV. Munkaközösségi értekezlet, SZAKI 

  Szeptember 

1.      Tanszaki találkozó, SZAKI (tanárok, diákok) 

6.      I. tanítási nap az AMI-ban 

6.      8. osztályos közös szülőin fellépés 

6-tól Szülői értekezletek az első tanórák keretében, AMI 

13.    Munkaközösségi értekezlet, AMI 

30.    DÖK napi táncházak tartása 

  Október 

 1.-3.  Részvétel a Kecskeméti Népzenei Találkozó programjain 

4.      Mk.-vezető találkozása a vezetéssel 

12.    Leendő 1. évfolyamosok beiskolázásához szereplés+ megtáncoltatás 

15.    Statisztika határideje 

17-30. Erasmus keretében Tanszakunk táncosai (16fő) + 1 fő pedagógus Sepsiszentgyörgyre 

utazik, az erdélyi folklór nyomában 

14.-15. Szereplés az alsós iskola születésnapi ünnepségen 

21.    Szereplés az iskola születésnapján 

22.    Szülők értesítése negyedévi dicséretekről, figyelmeztetőkről 

A tanszak és a Hírös Agóra közös táncháza 

 November 

4.      Munkaközösségi értekezlet 
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4.       Fogadóóra 

8.      Mk.-vezető találkozása a vezetéssel 

17.    I. konzultáció a leendő szg.-nak 

18-19.  Szereplés a szalagavatón 

25.     Minősülési portfóliók feltöltése 

25.    Nyílt Nap keretében bemutató foglalkozás SZAKI 

26.    Óralátogatások határideje 

30.    Népzene és a néptánc tanszak közös táncháza 

30.    Munkaközösségi értekezlet 

         A tanszak és a Hírös Agóra közös táncháza 

December 

6.      Mk.-vezető találkozása a vezetéssel 

11.    Pályaorientációs nap 

14.    Felkérés esetén szereplés a Születésnapi Koncerten 

17.    Tanfelügyelet AMI 

Felkérés alapján szereplés a „Gyermekek a gyermekekért” jótékonysági gálaműsorban. 

         A tanszak és a Hírös Agóra közös táncháza 

 Január 

3.      Munkaközösségi értekezlet 

3.      Mk.-vezető találkozása a vezetéssel 

10-21.  Félévi vizsgák AMI 

12-13.  Félévi vizsgák SZAKI 

20.    Középiskolás osztályozó értekezlet 

20.    Felkérés esetén szereplés a Magyar Kultúra Napján 

21.     Az első félév vége 

21.    Tanítás nélküli munkanap 

24.    Munkaközösségi értekezlet 

26.    II. konzultáció a leendő szg.-nak 

A tanszak és a Hírös Agóra közös táncháza. 

Február 

7.      Mk.-vezető találkozása a vezetéssel 

9.      Népzene és a néptánc tanszak közös táncháza 

22.-márc.5.   Néptánc tanulmányi verseny selejtezők AMI         

28.    Munkaközösségi értekezlet 

A tanszak és a Hírös Agóra közös táncháza 

 Március 
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2.      Pályaalkalmassági a szg.-ban 

3.-4.   Pályaalkalmassági az szg.-ban (pótnapok) 

7.      Mk.-vezető találkozása a vezetéssel 

18.-19. Országos Művészeti Tanulmányi Néptáncverseny (szólótánc), SZAKI 

 25.   Szülők értesítése háromnegyedévi dicséretekről, figyelmeztetőkről 

Szereplés Országos Gyermek és Ifjúsági Néptánctalálkozó 

Városi Néptánc Találkozó 

         A tanszak és a Hírös Agóra közös táncháza.       

Április 

4.      Mk.-vezető találkozása a vezetéssel 

11.    Munkaközösségi értekezlet 

4.      Fogadóóra 

21.    12. SZAKI év végi záróvizsga (Díszterem) 

22-23.  Országos Néptáncverseny, AMI 

21     12. évfolyam tanszaki szerenád 

27.    12. évf. osztályozó értekezlet 

28.    Szereplés SZAKI 12. évfolyam búcsúkoncertjén 

29.    Ballagási ünnepségen szereplés 

         A tanszak és a Hírös Agóra közös táncháza. 

 Május 

09.    Munkaközösségi értekezlet 

11.    Szakmai érettségi 

23-től Tanév végi vizsgák, AMI (8 osztály) 

27         Évvégi vizsga: Kodály Iskola, díszterem 16 órától AMI 

30.    Munkaközösségi értekezlet 

         A tanszak és a Hírös Agóra közös táncháza. 

 Június 

3.      Év végi vizsga: Kodály Iskola, díszterem 18 órától AMI 

8-9.   Év végi vizsga, SZAKI 

3.      Utolsó tanítási nap, AMI 

3.      Alapvizsga AMI 

10.    Osztályozó értekezlet a középiskolában 

11.    Bizonyítványok kelte, AMI 

15.    Általános iskolai ballagáson szereplés 

20.    Tanévzárón szereplés a Kodály Iskolában SZAKI 

20.-24.  Összefüggő szakmai gyakorlat SZAKI 
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További terveink: 

Közreműködés felkérés alapján: 

·         a nemzeti ünnepek városi szintű rendezvényein, 

·         a társintézmények és a kihelyezett osztályainknak helyet adó iskolák ünnepi 

programjaiban, kulturális rendezvényein, 

·         a Kecskemét Táncegyüttes munkájában, 

·         a Hírös Agóra programjaiban (pl. táncház), 

·         néptáncot felhasználó színpadi produkciókban, városi és egyéb rendezvényeken. 

 

Kecskemét, 2021. szeptember 10. 

Bedőcsné Szabó Rita 

munkaközösség-vezető 

3. Az éves munkaterv táblázata 2021- 2022-es tanévre 

 



2021. szeptember 1. (szerda) - 2022. június 15. (szerda)

181 nap
180 nap
179 nap

DÖK szept. 30. csütörtök/ január 21. péntek/április 13. szerda/ 
május 2-3-4 érettségi / 
DÖK szept. 30. csütörtök/január 21. péntek/ április 13. 
szerda/március 26. szombat/május 2-3-4 érettségi /
DÖK szept. 30. csütörtök/dec.11. szombat/január 21. 
péntek/március 26. szombat/ április 13. szerda/ május 2-3-4 
érettségi / 

Áthelyezett munkanapok:
2021. december 11. szombat (dec. 24. helyett)
2022. március 26. szombat (márc.14. hétfő)

Személyi feltételek alakulása: Intézményvezető: Balogné Papp Boglárka
Intézményvezető-helyettesek:
Bárány Hedvig
Nagyné Szita Magdolna
Földi János
Munkaközösség-vezetők:
Lestákné Valasek Szilvia  AMI munkaközösség
Bedőcsné Szabó Rita szakgimnáziumi és AMI néptánc munkaközösség
Lócziné Németh Judit tanítói munkaközösség

A Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola,
Gimnázium, Szakgimnázium és AMI

2021-2022-es évi munkaterve

Készült a 2021. (VI. 8.) EMMI rendelet, valamint az iskolai hagyományok alapján

A tanítási napok száma: 179 - 181 nap
általános iskola, AMI:

gimnázium:
szakgimnázium:

Tanítás nélküli munkanapok:

                                                  általános iskola, AMI: 6 nap 

                                                  gimnázium: 7 nap

                                                 szakgimnázium: 8 nap

Nevelési értekezletek:
2022. január 21. péntek 9:00
2022. március 21. hétfő 14:15



Szélesi-Hortobágyi Krisztina tanítói munkaközösség
Szőke Gyuláné humán munkaközösség
Nagyné Lelkes Anikó reál - testnevelés munkaközösség                
Dr.Vajdáné Sanda Anita idegen nyelvi  munkaközösség
Kovács Tamásné ének-zene munkaközösség
Szalontainé Buti Hedvig osztályfőnöki és tanulószoba munkaközösség
Szondiné Vörös Éva középiskolai osztályfőnöki munkaközösség

Új dolgozók teljes állásban:
Bárány Hedvig intézményvezető-helyettes/matematika, kémia, mesterpedagógus
Balázs Gergely Ádám - kórus, ének, szolfézs, zeneelmélet
Dinnyés Dorina - napközis tanító
Edőcs Fanni - zongora
Márkli Zsuzsanna Teodóra- néptánc
Molnár Máté - néptánc
Szabóné Várkonyi Emőke - napközis tanító
Tóth-Pálné Szabó Erika - német tanár, tanulószoba

részmunkaidőben / óraadó
Bibok Róbert
Bognár Gabriella
Cziglényi Gábor
Dr. Chiovini Mária
Horváth Zsófia
Huppert Andrea
Karácsony Lajos
Karácsony Lajosné
Koplyai Márta
Lovászné Gajdos Éva
Maczák Áron
Madarász Éva
Majoros Zsuzsanna
Oppelt Józsefné
Révész László
Somogyi Zoltán
Székely Melinda
Székely Tibor
Tóth Eszter
Závori Erika

Távoztak: Bedőcs József
Blázy Lajos
Böde István
Csernus Mária - októbertől
Fodor Mária
Gajdácsiné Csicsó Hedvig
Gunityné Csomor Anita
Karácsony Bernadett
Kiss Bálint András
Milisavljevic Laura
Pap György
Tóth Éva



Ulmer-Homoki Anikó

Tartós táppénzen Antal Erika
Böde-Harkai Csilla

Cseden / Gyesen / Gyeden lévők: Heibl Anna Franciska
Horváth-Szijjártó Brigitta
Nagy Otília
Ripcse-Karácsony Anna
Szikszai Krisztina
Vuityné Szabó Mária

Főállású anya: Kókai-Szabóné Antal Noémi

tantermi festés
karbantartás
hálózat felújítás
homokzati javítás az inkubátorház felől
bejárati ajtó üvegfalának javítása
számítástechnikai szaktanterem átalakítása / 135
tábla festés

Kiemelt feladataink:

Dátum Feladat Felelős Helyszín
2021. augusztus 16. hétfő 9 óra Vezetői értekezlet -selejtezés előkészítése intézményvezető, intézményvezető -helyettesek
2021. augusztus 17. kedd 8 óra selejtezés
2021. augusztus 23- 27. hétfő-péntek Csiribiri és Miraculum tábor / pályázat igh, Szűcs Magdaléna, Durányik László 034, DT, 216
2021. augusztus 23. hétfő 9 óra Nevelőtestületi értekezlet I. a Kodály Iskola tantestületének intézményvezető
2021. augusztus 23. hétfő 10 óra Magda Dávid - orgona kurzus igh, Révész László
2021. augusztus 23. hétfő 14 óra Értekezlet a beiskolázásról ig. és a mk.-vezetők, AMI és szg-i érintett tanárok, 8- os ofők
2021. augusztus 23- 27. ONLINE Tűz- és munkavédelmi előadás intézményvezető, Safe Job Solutions Kft. 
2021.  augusztus 25. szerda 9 óra Vezetői és munkaközösségi közös értekezlet ig, igh, mk.-vezetők
2021. augusztus 24- 27. kedd-péntek munkaközösségi értekezletek intézményvezető, mk-vezetők

2021. augusztus 24-25. kedd-szerda
az AMI éves munkatervének, a szakgimnáziumi éves munkaterv 
leadása /zenekarozás miatt! igh., szakgimnáziumi mk.-vezetők 

2021. augusztus 25. szerda szülői igényfelmérés a 12 év feletti tanulók oltakozásáról ig., igh.,ofők, 

2021. augusztus 25. szerda
a Kecskeméti Tankerület vezetője értekezletet tart az 
intézményvezetőknek intézményvezető

2021. augusztus 26. csütörtök 9 óra Nevelőtestületi értekezlet II. a Kodály Iskola tantestületének intézményvezető
2021. augusztus 27. péntek 9 óra Szegedi POK - OH tanévnyitó konferencia intézményvezető
2021. augusztus 27. péntek 9 óra különbözeti- és javító vizsgák ig, igh.-k, mk.-vezetők, érintett szaktanárok
2021. augusztus 30-31. hétfő-kedd 12 év feletti tanulók iskolai oltása ig., igh.-k
2021. augusztus 30. hétfő 9 óra DÖK értekezlet igh, mk.vezetők, tanárok
2021. augusztus 31. 9-15 óra Tankönyvcsomagok átadása a 5-8. évfolyamig igh, Vachterné Tóth Erika, Gál Petra

A tárgyi feltételek alakulása a nyár folyamán:

40 éves a szakgimnázium

AUGUSZTUS



2021. augusztus 31-ig kedd az igh.-k benntartózkodási rendje, leadási határidő igh.-k

2021. augusztus 31. kedd 17 óra Tanévnyitó ünnepség- elsősök avatása ig., igh.-k, zenei, táncos vezetők, Csiribiri, Aurin

2021. augusztus 31. kedd 15 óra 9. szg. szülői értekezlet igh, ofő

2021. szeptember 1. szerda első tanítási nap ig. igh.-k, osztályfőnökök, mindenki

2021. szeptember 1. szerda
Tankönyvcsomagok átadása az alsó tagozatnak és a 
középiskolának igh, Vachterné Tóth Erika, ofők, alsós igh,

2021. szeptember 1. szerda 1-3 óra osztályfőnöki óra, a többi órarend szerint igh, ofők
2021. szeptember 1. szerda 17 óra szülői értekezlet az 1. évfolyamon alsós igh., osztálytanítók
2021. szeptember 1-3. szerda - péntek Banda Pál gordonka kurzus Földi János igh, Agócs Márta 216
2021. szeptember 1-2. szerda-csütörtök Pótbeiratkozás az AMI-ba AMI-tanárok
2021. szeptember 2. csütörtök 17 óra szülői értekezlet a 2 - 4. évfolyamon alsós igh., osztálytanítók
2021. szeptember 2-3. csütörtök-péntek 12 év feletti tanulók iskolai oltása ig., igh.-k, ofők, 

2021. szeptember 3. péntek 
AMI órabeosztások 14: 00 - 16:30, szaktanári szülői 
értekezletek. Tervezet leadásának határideje szeptember 3. 12 óra igh, ofők, AMI tanárok, érintett szaktanárok

2021. szeptember 6. hétfő 16:30 óra

közös szülői értekezlet a 8. évfolyam részére: a 8. évfolyam szülői 
értekezlete: először közös értekezlet, melyen tájékoztatást kapnak a 
szülők a felvételi eljárásról, az iskolavezetés ajánlja az intézmény 
középiskoláit, ismertetőt tart előnyeiről, eredményeiről

igh., ofők, felsős és középiskolai igh., szakgimnáziumi mk.-
vezető, néptánc munkaközösség vezetője, of.-ök

2021. szeptember 6. hétfő jelentkezés az őszi érettségi vizsgákra igh.
mk.-vezetők, érintett szaktanárok

2021. szeptember 6. hétfő első tanítási nap az AMI-ban igh., zenetanárok, tánctanárok
2021. szeptember 6. hétfő 17:00 7-8. évfolyam szülői értekezlete igh., of.-ök
2021. szeptember 6. hétfő 14:15 óra DÖK napi megbeszélés igh, ofők, közismereti tanárok
2021. szeptember 7. kedd 17 óra az 5-6 évf. szülői értekezlete igh., of.-ök
2021. szeptember 7. kedd 16:30 óra közös szülői értekezlet a 6. évfolyamon igh., ofők, 

2021. szeptember 8. szerda 10 óra
Lakiteleki Népfőiskola / A Vöröskereszt és Vörösfélhold 
Mozgalom Világnapja és a Magyar Vöröskereszt alapításának 
140. évfordulója 

igh., Durányik László

2021. szeptember 9. csütörtök 17 óra szülői értekezlet a gimnáziumban igh, ofők

2021. szeptember 10. péntek 17 óra a szakgimnáziumi szülői értekezlet igh., szg.mk.
2021. szeptember elején szülői értekezletek az első tanórák keretében, AMI  néptánc igh., AMI tánctanárok + mk.vez.
2021. szeptember 10. péntek a munkaközösségi munkatervek leadása igh.-k, mk.-vezetők 
2021. szeptember 13. hétfő 17:00 Sonus Ütőegyüttes koncertje igh, Palotás Gábor DÍSZTEREM
2021. szeptember 14. kedd a tanulók jelentkezése az  OKTV-re igh., mk.-vezetők, szaktanárok középisk. igh.

2021. szeptember 14. kedd - október 22.péntek francia nyelvi mérés - OH igh.,

2021. szeptember 16. csütörtök
a tanmenetek, napközis, tanulószobai tervek, egyéni fejlesztési, 
szakköri, tehetséggondozási tervek leadása a munkaközösség-
vezetőknek

igh, tanítók, napközis nevelők, szaktanárok

SZEPTEMBER



2021. szeptember 20. hétfő A 12 év feletti tanulók 2. Pfizer oltásának hete ig., igh-ek, ofők,

2021. szeptember 20. hétfő a tanmenetek, napközis tervek, egyéni fejlesztési tervek, szakköri 
és tehetséggondozói tervek átadása az illetékes igh.-nak

igh.-k, mk.-vezetők 

2021. szeptember 20 - október 11. POVI (Pályaorientációs vizsgálat) igh.,
2021. szeptember 24. péntek aszfaltrajzverseny igh., Patkós László
2021. szeptember 24. péntek az OKTV jelentkezések továbbítása középisk. igh.

2021. szeptember 28-29. kedd-szerda 7:00-18:00 Felsős és középiskolás papírgyűjtés igh., reál-testnevelés munkaközösség

2021. szeptember 27. hétfő nyelvek európai napja igh., nyelvi mk.
2021. szeptember 27. hétfő Juhász Balázs - Palotás Gábor ütőkoncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2021. szeptember 29. szerda NEA2_pályázat: Szüreti forgatag és őszi játékfűzések igh., ének mk. DÍSZTEREM
2021. szeptember 29. szerda 17:00 szg.  tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

2021. szeptember 30. csütörtök
tanulmányi területek meghatározásának módját a Hivatal 
nyilvánosságra hozza ig., igh-k,

2021. szeptember 30. csütörtök DÖK igh, mk. vezetők, ofők
a hónap folyamán Nemesszeghy Lajosné Sz. M. sírjának ápolása igh., of.-i mk.

2021. szeptember 27-október 1. 12:00-16:00 
Zenei világnapi megemlékezés a Könyvtárban (komolyzene 
szól+zenei könyvajánló)  igh., Vachterné Tóth Erika, Gál Petra Könyvtár

2021. október 1. péntek zenei világnapi megemlékezés igh., Szabó Zsuzsanna 
2021. október 4. hétfő 14 óra Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése ig,igh, mk-vez.

2021.október 4-8. hétfő - péntek 12:00-16:00 A  népmese világnapja alkalmából  társasjáték a Könyvtárban igh., Vachterné Tóth Erika, Gál Petra Könyvtár

2021. október 6. szerda
megemlékezés az aradi vértanúkról, általános és középiskola (7-
12.évf.) igh.-k, humán mk. ének mk, Bartáné Molnár Anikó

2021. október 6. szerda szg.+AMI magánének tanszaki koncert szg.mk.-igh. DÍSZTEREM

2021. október 8. péntek
felmérés az 1. évfolyamon a Diagnosztikus fejlődés-vizsgálathoz 
/DIFER nevek leadása alsós igh., mk.-vezetők 1. évf. tanítói

2021. október 9. szombat
Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesülettel konzultációs 
szakmai nap/ digitális művészetpedagógiai oktatóanyag 
bemutatása  

ig., igh, ének mk. DÍSZTEREM

2021. október 10. vasárnap Kóta Népzenei minősítő, Dabas igh., Héjja Bella
2021. október 11. hétfő 17:00 óra Bartók konzisokkal közös ütős koncert igh., Palotás Gábor DÍSZTEREM
2021. október 12. kedd alsós nyílt nap a leendő elsősöknek (művészeti bemutatkozás) igh. ének mk, néptánc mk., AMI mk., DÍSZTEREM
2021. október 13. szerda 9:00 Országos oboa és fagottverseny válogató igh. DÍSZTEREM
2021. október 13. szerda 17:00 szg. fuvola tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

2021. október 14-15. csütörtök-péntek
Babszimpózium zongora módszertani továbbképzés Bp igh., Pék Gáspárné, Lestákné Valasek Szilvia, Dr. Feketéné 

Rodler Anett
2021. október 14. csütörtök 17 óra iskola születésnapi műsor a szülőknek igh., 4. évfolyam, ének mk DÍSZTEREM

2021. október 15. péntek a statisztika határideje minden igh., osztályfőnökök, adatközlő pedagógusok (AMI 
tanárok) titkárság

2021. október 15. péntek 2. óra iskola születésnapi műsor igh., 4. évfolyam ének mk
2021. október 15. péntek 14.30-15.30 óra Bolyai Matematika verseny körzeti forduló igh., reál- testnevelés mk

OKTÓBER



2021. október 15. péntek Emmanuel Pahud fuvola mesterkurzus Bp
igh., Dratsay Ákos és Berényi Bea, Pulius Emese - 
szakgimnáziumi növendékekkel

2021. október 17-30. vasárnap-szombat Erasmus+ pályázat, Kodályos diákok az erdélyi folklór nyomában
igh, Vadas László, Durányik László, Balogh Ildikó, Szegedi 
Ildikó

16 néptáncos, 6 
citerás, 23 kórustag, 2-

2 kísérő tanár / 
tanulók: 8 fiú, 37 lány

2021. október 18. hétfő 14:30 óra mesterpedagógusi program ellenőrzése, beszámoló ig, igh, Aszódiné Pálfi Edit
2021. október 18. hétfő 17:00 AMI vegyestanszaki koncert igh., AMI mk. DÍSZTEREM
2021. október 20. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

2021. október 20. szerda 14:30 óra
megemlékezés Nemesszeghyné Szentkirályi Márta és Kardos Pál 
sírjánál 5-8. évfolyamig (8. évfolyam énekel / 2 mű)

ig., igh., minden pedagógus, aki éppen nem tanít, ének mk, 
osztályonként 2-2 tanuló

2021. október 20. szerda 14:30 óra megemlékezés Alföldyné Dobozi Eszter sírjánál 9-12. évfolyamig 
(12. gimnázium énekel /1 mű)

ig., igh.,minden pedagógus, aki éppen nem tanít, ének mk, 
osztályonként 2-2 tanuló

2021. október 20-ig szerda

a tanulmányi területek belső kódjainak meghatározása a 
középiskolában a Hivatal által szeptember 30-ig közzétett módon, 
a felvételi tájékoztató rögzítése, nyilvánosságra hozatala az iskola 
honlapján 

középiskolai igh., felsős igh., 8. évf. of.-ei

2021.október 20. szerda Ötfordulós házi német verseny indítása igh, német mk.

2021. október 21. csütörtök 17 óra Az iskola születésnapi koncertje igh-k, ének mk. néptánc mk.

2021. október 22. péntek Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap mindenki

2021. október 22. péntek 4-5. óra megemlékezés az 1956-os forradalomról (műsor) igh.-k, humán mk.-vezető Debreczeni Zsuzsanna, Patkós László DÍSZTEREM

2021. október

fel kell mérni a Kodály Iskola AMI-jában, hogy kik szeretnének 
saját szakgimnáziumunkban, illetve ének-zenei gimnáziumunkban 
továbbtanulni, majd kapcsolatfelvétel az érintett tanulókkal, 
szülőkkel, tervet kell készíteni ezen tehetségek gondozására  

igh-k.

2021. október 22. péntek
a negyedévi figyelmeztetők, dicséretek beírása a naplóba, a 
rendszeresen elégtelen osztályzatokat szerzők intézményi szintű 
számbavétele, egyéni fejlesztési tervek készítése számukra

mindenki

2021. október 23 - november 1. szombat-hétfő

őszi tanítási szünet, a pedagógusok szabadságon vannak, szülői 
igény esetén meg kell szervezni az általános iskolában a tanulók 
szünet alatti ellátását, ezért az ezt megelőző héten fel kell mérni az 
igényeket

alsós, felsős igh., mindenki

2021. október tanulói létszám jelentés (OH) ig. igh.-k,

2021. október 22. péntek
a 7. évfolyam tanulóinak tájékoztatása arról, hogy gyermekük 
beiskolázásával kapcsolatban közösen kell dönteniük 
(gyámhatóság)

igh., of.-ök



2021. október 22-ig péntek a 8. évfolyam tanulóinak tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről igh., of.-ök

a hónap folyamán N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása of.-i mk. 

2021. november 2. kedd a szünet utáni első tanítási nap mindenki
2021. november 3. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2021. november 3. szerda 17:00 szg. vonós skála és etüd vizsga igh., szg.mk. 216
2021. november 4. csütörtök 17:00 óra AMI zongora tanszaki koncert igh., AMI mk. DÍSZTEREM

2021. november 4. csütörtök 17 óra fogadóóra mindenki

2021. november 4. csütörtök
NEA2_ pályázat: Márton-napi népszokások dramatikus 
feldolgozása igh., ének mk. DÍSZTEREM

2021. november 5-ig péntek Az iskolák jelentik az OH-nak a diagnosztikus 
fejlődésvizsgálatban érintett tanulók létszámát. 

alsós igh., mk.-vezetők 1. évf. tanítói

2021. november 8. hétfő 14 óra Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése ig, igh, mk-vez.

2021. november 9. kedd 17:00 óra AMI zongora tanszaki koncert igh., AMI mk. DÍSZTEREM
2021. november 9-15. kedd-vasárnap Dvid Popper Gordonkaverseny - Várpalota igh., Agócs Márta
2021. november 10. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2021. november 11-13. csütörtök-szombat Kodály Zoltán Hegedűverseny Galánta igh., ZávogyánnéV. I, Matin E.

2021. november 12. péntek Bolyai anyanyalvi csapatverseny megyei fordulója igh., Bartáné Molnár Anikó+ humán mk.

2021. november 12. péntek megemlékezés a magyar nyelv napjáról, tanítási óra keretében ig., alsós, napközis és humán mk.
2021. november 12-14. péntek-vasárnap Lengyel-Magyar zongora verseny Bp igh., Pék Gáspárné
2021. november 13. szombat Kalocsai zongorás találkozó igh., AMI mk. DÍSZTEREM

2021. november 15. hétfő 17:00 Resonare ütőhangszeres duó koncert (pályázathoz kapcsolódó 
projekt) igh., Palotás Gábor DÍSZTEREM

2021. november 16. kedd intézményvezetői tanfelügyelet ig, igh.

2021. november 17. szerda 9:00 szg. I. konzultáció igh., szg. mk.-vezető, néptánc mk.-vezető, ének mk DÍSZTEREM
2021. november 17. szerda szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

2021. november 17-19. szerda-péntek
VIII. Országos Bihari János Hegedű, Gordonka és Vonós 
Kamarazenei fesztivál

igh., Závogyánné Varga Ildikó, Kovácsné Simon Márta, Matin 
Enikő, Csákóné Törteli Anita, Balog Előd

2021. november 18. csütörtök 5. óra szalagavató főpróba középiskola igh, of, mk.vezt ének mk DÍSZTEREM
2021. november 18. csütörtök 17 óra szalagavató főpróba a külsős vendégek részére középiskola igh, of, mk.vezt ének mk DÍSZTEREM
2021. november 19. péntek szalagavató a 12. évfolyamon középisk. igh., of.-mk.-vez., az érintett of.-ök, humán és ének mk.- DÍSZTEREM

2021. november 19. péntek Az országos méréshez szükséges adatok megküldése (6-8-10. 
évf.) + az angol és német nyelvi mérés adatainak megküldése.

felsős és középiskolai igh., koordinátorok

2021. november 22. hétfő 17:00 művésztanári hangverseny igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2021. november 23. kedd nyílt nap a leendő elsősök számára - napközi igh., mk.-vezetők, napközis nevelők napközi
2021. november 24. szerda 17:00 szg. fuvolatanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

2021. november 24. szerda András napi forgatag (AMI néptánc és népzene) igh., mk.-vezető, érintett szaktanárok 216

NOVEMBER



2021. november 25. csütörtök
nyílt nap a középiskolában, ennek részeként bemutatkozik a 
gimnázium és a szakgimnázium (kórus, szavalat, zenei műsor, 
vezetői tájékoztató az eredményekről)

középiskolai igh., mk.-vezetők, of.-ök, érintett szaktanárok ének 
mk., néptánc mk. DÍSZTEREM

2021. november 26. péntek óralátogatások határideje mindenki
2021. november 26. péntek adventi gyertyagyújtás 1. /2. órában igh., alsó tagozat, 4. évfolyam ének mk
2021. november 27. szombat 10:30 Bolyai Matematika verseny országos forduló igh., reál- testnevelés mk
2021. november 29. hétfő Zrínyi Ilona matematikaverseny iskolai forduló igh., reál- testnevelés mk
2021. november 29. hétfő 17:00 szg. vonós tanszaki koncert igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2021. november 30. kedd nyílt nap az alsó tagozaton a szülők részére igh, mk-vez-k,
a hónap folyamán Megyei Matematikaversenyen 3-8. osztály I.forduló igh., reál mk.
a hónap folyamán N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása igh., of.-i mk. 

2021. december 1. szerda Wiedemann Bernadett magánének kurzus igh., Szécsi Edit és Mudrák Mariann 216
2021. december 1. szerda szg. ütő+szaxofon tanszaki koncert igh, szg. mk. DÍSZTEREM
2021.december 1.  szerda 17:00 AMI Goncsarova Natalja vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 1. szerda délelőtt Csiribiri-bérlet I. igh., Szűcs Magdaléna DÍSZTEREM
2021. december 2. csütörtök 17:00 óra AMI dr. Feketéné Rodler Anett vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 2. csütörtök 17:00 óra AMI Csákóné Törteli Anita vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 3. péntek, 6. hétfő "Mikulásgyár" igh., Rózsa Hajnalka

2021. december 3. péntek a 8. évf. tanulóinak jelentkezése a központi írásbeli felvételit 
szervező intézménybe

felsős igh., of.-ök

2021. december 3. péntek adventi gyertyagyújtás 2. igh., alsó tagozat, 3. évfolyam ének mk
2021. december 3. péntek 17:00 óra AMI Pék Ágnes vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 3. péntek 17:00 óra AMI Balog Előd vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 3. péntek népzene tanszak vizsga igh., mk.-vezető 034
2021. december 6. hétfő 16:30 óra Mikulás hangverseny I.+II. igh. DÍSZTEREM
2021. december 6. hétfő Mikulás - alsós mk - filmvetítés ált. isk. igh., DÍSZTEREM
2021. december 6. hétfő Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése ig,igh, mk-vez.
2021. december 7. kedd 17:00 szg. zongora tanszaki koncert igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2021. december 7. kedd 14.00-16.00 Varga Tamás Matematikaverseny I. forduló igh., reál-testnevelés mk
2021. december 7. kedd 17:00 óra AMI Bozsóki Gergely vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2022. december 7. kedd 17:00 óra AMI Polyák Zsóka vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 8. szerda 15:00 óra szg. magánének tanszaki koncert igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2021. december 8. szerda 17:30 óra szg. vegyestanszaki koncert igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2021. december 8. szerda 17:00 óra AMI Edőcs Fanni vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 8. szerda 17:00 óra AMI Závogyánné Varga Ildikó vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 9. csütörtök 17:00 óra AMI Seres József vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 9. csütörtök 17:00 óra AMI Kovácsné Simon Márta vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 10. péntek a Diagnosztikus vizsgálat befejezése a kiválasztott tanulókkal alsós igh.

2021. december 10. péntek jelentés a Hivatalnak a felvételi feladatlap-igényről a 
középiskolában

középiskolai igh.

2021. december 10. péntek DIFER vizsgálat vége alsós igh.
2021. december 10. péntek adventi gyertyagyújtás 3. /2. óra igh., alsó tagozat, 1. évfolyam ének mk DÍSZTEREM
2021. december 10. péntek 17:00 óra AMI Majoros Zsuzsanna vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 10. péntek 17:00 óra AMI Matin Enikő vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 10. péntek 17:00 óra AMI Gitár vizsgakoncert igh., AMI mk. 131
2021. december 11. szombat áthelyezett munkanap mindenki

DECEMBER



2021. december 11. szombat tanítás nélküli munkanap a szakgimnáziumban, pályaorientációs 
nap, a tehetség napja

ig., igh.-k, szg.-mk.-vezetők 

2021. december 13. hétfő 17:00 AMI Lestákné Valasek Szilvia vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 13. hétfő 17: 00 szg. vonós tanszaki koncert igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2021. december 13. hétfő 17:00 óra AMI Huppert Andrea vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 14. kedd 17:00 Kodály születésnapi koncert művészeti igh., kórusvezetők, of.-ök, ének mk DÍSZTEREM
2021. december 15. szerda 17:00 óra AMI Pék Gáspárné vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 15-17. szerda - péntek Adventi forgatag A Kodály Iskoláért Alapítvány adventi rendezvénye
2021. december 16. csütörtök 15:00 óra szg. kamarazene vizsga igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2021. december 16. csütörtök szg. szolf /org. kötelező zong. vizsga igh., szg.mk.
2021. december 16. csütörtök 17:00 óra AMI Kovács Dávid vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 16. csütörtök 17:00 óra AMI Szabó Zsuzsanna vizsgakoncert igh., AMI mk. 034
2021. december 16. csütörtök Intézményi tanfelügyelet - általános iskola ig., igh.
2021. december 17. péntek Intézményi tanfelügyelet - AMI ig., igh.
2021. december 17. péntek 17:00 óra AMI Lovászné Gajdos Éva vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2021. december 17. péntek 17:00 óra AMI Pulius Emese vizsgakoncert igh., AMI mk. 034

2021. december / 17-ig péntek felmérni
téli tanítási szünet, a dolgozók szabadságon vannak, ugyanakkor, 
ha a szülő igényli, az iskolának meg kell szerveznie a tanuló 
ellátását, ezért az igényeket fel kell mérni dec. 17-ig

ig., alsós, felsős igh. 

2021. december 20. hétfő 17:00 óra szg. vonós tanszaki vizsga igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2021. december 20. hétfő 17:00 óra AMI karácsonyi koncert igh., AMI mk. DÍSZTEREM
2021. december 20. hétfő 17:00 óra a másodikosok karácsonyi műsora a szülőknek igh., mk.-vezető, második évfolyam ének mk DÍSZTEREM

2021. december 21. kedd 2. óra az másodikosok karácsonyi műsora és a 4. gyertyagyújtás /2. óra igh., mk.-vezető, második évfolyam ének mk DíSZTEREM

2021. december 21. kedd 5-6. óra karácsonyi daléneklés
középisk.igh.,Patkós László + diákönkormányzat, Héjja Bella, 
Szegediné T. Ildikó, Vadas László

2021. december 21. kedd utolsó tanítási nap a szünet előtt mindenki
2021. december 22 szerda . - január 2. vasárnap téli szünet mindenki
2021. december 24. péntek pihenőnap mindenki

2022. január 3. hétfő első tanítási nap a téli szünet után mindenki
2022. január 3. hétfő Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése ig,igh, mk-vez.

2022. január 3 - március 31-ig pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése igh-ek

2022. január 6. csütörtök 17:00 szg.zongora tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. január 7. péntek AMI Madarász Éva és Révész László vizsgakoncert igh., AMI mk. 216
2022. január 8. szombat Alapítványi Bál Alapítványi Kuratórium, Takács Henriett
2022. január 10-21-ig hétfő-péntek AMI néptánc vizsgák igh., néptánc mk.-vezető

2022. január 10-től hétfő a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata / NETFIT igh.-ek, testnevelők

2022. január 10. hétfő
A munkaközösség-vezetők és az igazgató találkozója, a mk.-
vezetők írásban is beszámolnak az igazgatónak a félév 
munkájáról.

ig., mk.-vezetők

2022. január 11. kedd 17:00 óra szg. orgona tanszaki koncert igh., szg.mk.-vezető DÍSZTEREM
2022. január 12. szerda 14:00 óra szg.+AMI magánének vizsga igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. január 12. szerda 17:00 óra szg. fuvola + szaxofon tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

JANUÁR



2022. január 12-13 szerda-csütörtök félévi vizsgák a szg. néptánc tanszakán igh., szg. mk-vezető (néptánc)
2022. január 13. csütörtök 14:00 óra szg.+AMI magánének vizsga igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. január 13. csütörtök 17:00 óra szg. fuvola tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022.január 14. péntek Szalagavató pótnap középiskola igh, of, mk.v, ének mk
2022. január 17. hétfő szg. fuvola vizsga igh., szg.mk.-vezető DÍSZTEREM
2022. január 18. kedd szg. billentyűs+gitár vizsga igh., szg. mk.-vezető DÍSZTEREM
2022. január 18. kedd 17:00 óra AMI Szabó-Földes Mónika vizsgakoncert KL igh., AMI mk. 034
2022. január 19. szerda 17:00 óra AMI Földiné Mészáros Orsolya vizsgakoncert SZ+FJ igh., AMI mk. 034
2022. január 19. szerda szg. fúvós+ütős vizsga igh., szg. mk.-vezető DÍSZTEREM
2022. január 19. szerda 15:45 óra 5-6. évf.: Bárány Hedvig vezetésével,
2022. január 19. szerda 14:15 óra 7-8. évf.: Nagyné Szita Magdolna vezetésével
2022. január 20. csütörtök 13:00 óra alsós osztályozó értekezlet igh., tanítók szeretnénk 20-án
2022. január 20. csütörtök 14:15 óra középiskolai osztályozó értekezlet igh., of.-ök, szakgimnáziumi mk.-vezető, néptánc mk.-vezető, 
2022.január 20. csütörtök szg. fuvola vizsga igh., szg. mk.-vezető DÍSZTEREM
2022. január 20. csütörtök 18 óra magyar kultúra napja január 22. koncert ig. zenei igh., szakgimnáziumi mk.-vezető, néptánc mk.-vezető DÍSZTEREM
2022.január 21. péntek 17:00 AMI ütős vizsga koncert igh., AMI mk. DÍSZTEREM

2022. január 21. péntek
az első félév vége (1-12. évf. és AMI) félévi bizonyítványok 
dátuma mindenki

2022. január 21. péntek
tanítás néküli munkanap - mindenki, igény esetén a 
gyermekfelügyeletet meg kell szervezni. ig., igh., mindenki

2022. január 21. péntek nevelési értekezlet - mindenki ig., igh., mindenki
2022. január 22. szombat 10:00 központi írásbeli felvételi a 9. évfolyamra jelentkezőknek középiskolai igh., közismereti tanárok DÍSZTEREM
2022. január 23. vasárnap Violin Maraton igh., Juhász Ágnes
2022. január 24. hétfő Illés Szabolcs Hegedű kurzus igh., Gerhátné Papp Rita
2021. január 25. kedd 14.00-16.30 Varga Tamás Matematikaverseny II. forduló igh., reál-testnevelés mk
2022. január 26. szerda szg. dr. Puskás Levente szaxofon kurzus és koncert igh., Tóth Eszter 216
2022. január 26. szerda szg. II. konzultáció igh, szg. mk.-vezető, néptánc mk.-vezető ének mk DÍSZTEREM
2022. január 27. csütörtök AMI ütőhangszeres koncert igh., szg. mk.-vezető DÍSZTEREM
2022. január 27. csütörtök pótló központi írásbeli a 9. évfolyamra jelentkezőknek igh., középiskolai tanárok
2022. január 28. péntek központi írásbeli dolgozatok megtekintése igh.,

2022. január 28. péntek a tanulók, kiskorúak esetén a tanuló szüleinek értesítése az első 
félév eredményeiről

igh-ek, of-ök

2022. január 31-ig hétfő lemorzsolódással  veszélyeztetett tanulók vizsgálata igh-ek
2022. január 31. hétfő 14:15 óra félévzáró értekezlet ig.,igh-k
2022. január 31.- február 12. hétfő-szombat XI. Országos Czidra László furulya verseny területi válogató igh., Földi János
2022. január-február Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny igh., Bartáné Molnár Anikó+ Humán mk.
2022. január Prágai Nemzetközi Gordonkaverseny igh., Agócs Márta
a hónap folyamán Megyei Matematikaversenyen 3-8. osztály II. forduló igh., reál mk.
a hónap folyamán N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása of.-i mk. 

2022. február 2. szerda 17:00 félévi szülői értekezlet az alsóban igh., tanítók, napközisek, of.-ök
2022. február 2. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. február 3. csütörtök 17:00 félévi szülői értekezlet a gimnáziumban középisk. igh., ofő-k
2022. február 3. csütörtök NEA2_Pályázat_Brémai muzsikusok és az állatok farsangja igh., ének mk. DÍSZTEREM
2022. február 4. péntek 14.30 óra Bolyai Természettudományi Verseny körzeti forduló igh., reál-testnevelés  mk
2022.február 4. 13:00 - 16:30 alsós farsang igh., mk.-vezetők és első évfolyam ének mk.
2022. február 5. szombat III. Kecskeméti regionális ütőhangszeres verseny igh, Palotás Gábor, Abonyi Attila DÍSZTEREM

felsős osztályozó értkezelt

FEBRUÁR



2022. február 5-16. szombat-szerda Országos zongoraverseny területi válogató igh., Pék Gáspárné
2022.02.07  14:00 hétfő Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése ig, igh, mk-vez.
2022.02.07  17:00 hétfő félévi szülői értekezlet a felső tagozaton igh.-ek, of.-ök

2022. február 7. hétfő A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények értesítik 
az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

ig, igh.

2022. február 9. 17 óra a népzene és néptánc tanszak farsangi táncháza igh., Csík János, néptánc mk-vezető 216
2022. február 9. 15 óra szg. fuvola tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. február 10. csütörtök 16:30 óra zeneiskolai farsangi koncert igh., AMImk. DÍSZTEREM
2022. február 11. péntek 16 óra felsős farsang igh, mk. Szalontainé Buti Hedvig DÍSZTEREM
2022. február 11. péntek 17 óra félévi szülői értekezlet a szakgimnáziumban középisk. igh., ofő-k
2022. február 14. hétfő művésztanári hangverseny igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. február 15. kedd jelentkezés az érettségi vizsgára of-ök, középisk-i igh., 
2022. február 15. kedd „Ügyes kezek” kiállítás megnyitó alsós igh., alsós mk.-vezetők, tanítók, ének mk.
2022. február 15. kedd Csirbiri-bérlet II. igh., Szűcs Magdaléna Díszterem
2022. február 16. szerda 17:00 szg. ütős tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. február 16. szerda nyílt nap a leendő elsősök és szüleiknek meghívásával igh., alsós igh., alsós mk.-vezetők, tanítók ének mk.
2022. február 17. csütörtök 17:00 óra Ütőhangszeres jótékonysági koncert igh., Palotás Gábor, Abonyi Attila DÍSZTEREM

2022. február 18. péntek az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 
középiskoláknak, a tanulói adatlapokat a Felv. Központnak

igh., 8-os of.-ök

2022. február 21- 25. hétfő - péntek ének-zenei meghallgatás -képességvizsgálat alsós és művészeti igh., ének mk. és vezetője

2022. február 22. - március 5. hétfő-szombat XV. Országos Alba-Régia kamarazenei verseny válogató Szeged igh., Feketéné Rodler Anett

2022. február 22. - március 5. hétfő-szombat AMI néptánc tanulmányi verseny selejtező igh., néptánc mk.v.,

2022. február 24. csütörtök
ének alkalmassági vizsga a gimnáziumban a 9. évfolyamra 
jelentkezőknek igh., középiskolai és zenei igh., ének mk.

2022. február 24. csütörtök kottaolvasó - és daljátszó verseny igh.,Balog Előd  gordonkatanszak 131
2022. február 25. péntek megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (középiskola) igh., humán és ének mk., Bencéné Nagy Györgyi ?
2022. február 25-26. péntek szombat szg. 40 éves jubileum igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2022. február 23. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2022. február 28. hétfő 18:00 M.Bodon+AMI tanári hangverseny igh., AMI mk. DÍSZTEREM
február Janigro verseny Zágráb igh., Agócs Márta
a hónap folyamán N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása igh., of.-i mk. 
február utolsó hete versmondóverseny igh., alsós mk.

2022. március 1. kedd 17:00 szg. zongora tanszaki koncert igh., szg. mk. DÍSZTEREM

2022. március 2. szerda 9:00-tól főtárgy és szolfézs, néptánc pályaalkalmassági vizsga a 9. 
szakgimnáziumi osztályba jelentkezők számára

igh., szakgimnáziumi mk.-vezető, ének mk. –vezető, néptánc mk.-
vezető, 

DÍSZTEREM

2022. március 2. szerda 17:00 szg. fuvola tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. március 3. csütörtök Sportverseny az alsó tagozaton igh, mk.vezetők, Koroknai Szandra, Vajda Gréta
2022. március 3. csütörtök pótnapok a gimnáziumi ének alkalmassági vizsgán igh., középiskolai és zenei igh., ének mk.-vezető 
2022. március 3. csütörtök 17:00 szg. ütős tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

2022. március 3-4. csütörtök - péntek pótnapok: zenei szg., néptánc szg: szakmai pályaalkalmassági 
vizsga 

igh., szg.mk.

2022. március 4. péntek 14-15.30 Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei forduló igh., reál-testnevelés mk 2. emeleti tantermek

2022. március 4-5. péntek-szombat XII. Országos Bartók Béla hegedű-duó verseny, Vác igh., Závogyánné Varga Ildikó, Matin Enikő, Csákóné Törteli 
Anita

MÁRCIUS



2022. március 7. hétfő 14:00 Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése ig, igh, mk-vez.

2021. március 8. kedd 14.00-17.00 Varga Tamás Matematikaverseny III. forduló igh., reál-testnevelés mk
2022. március 9. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. március lemorzsolódással  veszélyeztetett tanulók vizsgálata igh-ek

2022. március 10. csütörtök
NEA2_Pályázat_Március 15. A nemzeti öntudat és a társas 
kultúra fejlesztése igh., ének mk. DÍSZTEREM

2022. március 10. csütörtök 17:00 márc.15-i műsor bemutatása a szülőknek igh., harmadik évfolyam, ének mk, humán mk DÍSZTEREM
2022. március 11. péntek 4-5 óra megemlékezés 1848. március 15-éről igh., alsós mk.-k, ének-mk., humán mk. DÍSZTEREM
2022. március 12. szombat Bolyai Természettudományi Verseny döntő forduló igh., reál- testnevelés mk.
2022. március 12-13. szombat-vasárnap XIV. Országos Vrana József ütőhangszeres verseny Miskolc igh., Palotás G.

2022. március 16. szerda a középiskolába jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra 
hozatala

igh., szakközépiskolai művésztanári és néptánc mk.-vezetők

2022. március 16. szerda szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. március 17. csütörtök Deáki István zenei szemináriuma igh., Gerhátné P Rita
2022. március 17. csütörtök Kenguru Matematikaverseny igh., reál-testnevelés mk
2022. március 17-18. csütörtök-péntek XVI. Országos szg orgonaverseny igh., Révész László
2022.március 18.péntek 16.00-17.30 Kalmár László Matematikaverseny I.forduló igh., reál-testnevelés mk
2022. március 18-19. péntek - szombat szakgimnáziumi tanulmányi verseny - néptánc igh., néptánc mk.v.,
2022. március 19. szombat KÉK koncert - Erdei Péter ig.,igh.
2022. március 21. hétfő nevelési értekezlet - mindenki ig., igh., mindenki DÍSZTEREM

2022. március 21-22. hétfő - kedd a tanulói adatlapok módosítása az általános iskolában, 
középiskolai felvételivel kapcsolatban

igh., 8-os ofő-ök

2022. március 23. szerda módosított adatlapok megküldése a Hivatalnak igh-ek
2022. március 23. szerda 17:00 szg. fuvola tanszaki koncert I. igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2022. március 24. csütörtök 17:00 szg. fuvola tanszaki koncert II. igh., szg. mk. DÍSZTEREM
2022. március 24. csütörtök Sportverseny az alsó tagozaton igh, mk.vezetők, Koroknai Szandra, Vajda Gréta
2022. március 25. péntek szg. gordonka kurzus igh., sz.mk. 216
2022. március 25-27. péntek-vasárnap VIII. Országos szaxofon verseny Győr igh., Tóth Eszter
2022. március 22. kedd 16:00-18:00 AMI hangszerválasztó igh. DÍSZTEREM

2022. március 25. péntek a szülő értesítése a háromnegyedévi dicséretekről és a 
figyelmeztetésekről

igh. ,szaktanárok, ofő-ök

2022. március 26. szombat tanítás nélküli munkanap a középiskolában ig, igh középiskolai tanárok
2022. március 26. szombat áthelyezett munkanap mindenki
2022. március 28. hétfő Kodály Zoltán Bicinium éneklési verseny igh., ének mk, költségvonzat: várhatóan 80 ezer Ft

2022. március 29. kedd Tavaszi zsongás /alsó és felső tagozat igh., alsós mk., Vargáné Munkácsi Margit, Hertelendyné Nagy 
Ágnes, felső tagozat

2022. március 30. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

2022.március 31 csütörtök "Amikor a tücskök ciripelnek" nemzetközi hegedűverseny 
Topolya

igh., Závogyánné Varga Ildikó, Matin Enikő

2022. március Gordonkaverseny Topolya igh., Agócs Márta
2022. március Kosárlabda diákolimpia igh., reál-testnevelés mk
a hónap folyamán N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása igh., of.-i mk. 

2022. április 1-3. péntek-vasárnap X. szg. Országos Gitárverseny igh., Bozsóki Gergely
2022. április 1-3. péntek-vasárnap Szegedi Regionális Csellótalálkozó igh., Balog Előd
2022. április 1. péntek 17:00 óra AMI dr. Fekekténé Rodler Anett tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 1. péntek 17:00 óra AMI Matin Enikő tanszaki koncert igh., AMI mk. 034

ÁPRILIS

150.000.- Ft.+a kották és állványok



2022. április 4. hétfő 17 óra fogadóóra mindenki
2022. április 4. hétfő 14 óra Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése ig,igh, mk-vez.
2022. április 4. hétfő 17 óra AMI Seres József tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 4. hétfő 16 óra AMI Csákóné Törteli Anita tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. április 5. kedd 17 óra AMI Edőcs Fanni tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 5. kedd 17 óra AMI Závogyánné Varga Ildikó tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. április 6. szerda 17 óra AMI Pék Gáspárné tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 6. szerda 17 óra AMI Polyák Zsóka tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. április 6. szerda 14:00 szg. magánének tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. április 7. csütörtök 14:00 óra AMI magánének tanszaki koncert szegedi konzisokkal igh., AMI mk. DÍSZTEREM
2022. április 7. csütörtök 17:00 óra AMI Lestákné Valasek Szilvia tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 7. csütörtök 17:00 óra AMI Goncsarova Natalja tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. április 8. péntek 17:00 óra AMI Madarász Éva és Révész László tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 8. péntek 17:00 óra AMI Bozsóki Gergely tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. április 8-10. péntek-vasárnap XII. Országos szg fuvolaverseny igh., Dratsay Ákos és Berényi Bea, Pulius Emese
2022. április 8-10. péntek-vasárnap XI. Országos Czidra László Furulya verseny Földi János igh.
2022. április 11. hétfő 17:00 óra AMI Pék Ágnes tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 11. hétfő 17:00 óra AMI Huppert Andrea tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. április 12. kedd Ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Hivatalnak igh.

2022. április 12. kedd megemlékezés a holokauszt áldozatairól (középiskola) igh. humán mk., ének mk. Debreczeni Zsuzsanna és Patkós 
László

2022. április 12. kedd 17:00 óra AMI Majoros Zsuzsanna tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 12. kedd 17:00 óra AMI Szabó Zsuzsanna tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. április 13. szerda tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap igh.
2022. április 13. szerda Tanítás nélküli munkanap mindenki
2022. április 13. szerda 17:00 óra AMI Lovászné Gajdos Éva tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. április 13. szerda 17:00 óra AMI Gitár tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. április 13. szerda 9:00 óra szg. Weisz Nándor ütős kurzus igh., Palotás Gábor DÍSZTEREM
2022. április 14. - április 19. tavaszi szünet mindenki
2022. április 20. szerda első tanítási nap mindenki
2022. április 20.- május 3. szerda-kedd KOMPETENCIA mérés - 10. évfolyamon igh.
2022. április 21-22. csütörtök-péntek beiratkozás az első osztályba alsós igh., mk.-vezetők
2022. április 21. csütörtök Sportverseny az alsótagozaton igh, mk.vezetők, Koroknai Szandra, Vajda Gréta
2022. április 21. csütörtök délelőtt 12. szg. néptánc záróvizsga néptánc mk. vezető DÍSZTEREM
2022. április 21. csütörtök délután gimnázium záróvizsga AMI igh. DÍSZTEREM
2022. április 21-22. csütörtök-péntek XII. országos orgona verseny AMI igh., Révész László

2022. április 22. péntek A Hivatal kialakítja a vgéeredményt a tanulói adatlapok 
egyeztetése alapján a felvételről

igh.

2022. április 22-24. péntek-vasárnap Zrínyi Ilona matematikaverseny országos forduló igh., reál - testnevelés mk

2022. április 22-24. péntek-vasárnap XV. Országos Alba-Regia Kamarazene verseny Székesfehérvár igh., Feketéné Rodler Anett
2022. április 22-23. péntek -szombat AMI néptánc tanulmányi verseny döntő igh., néptánc mk.v.

2022. január - április 25-ig péntek a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata NETFIT igh.-ek, testnevelők

2022. április 25-29. hétfő - péntek fenntarthatósági témahét igh., reál mk.,
2022. április 26. kedd 17 óra a gimnázium búcsúhangversenye igh., of., ének- és zenetanárok DÍSZTEREM
2022. április folyamán AMI-s fúvós vizsga igh., AMI-s mk
2022. április 27. szerda Sportverseny az alsótagozaton igh, mk.vezetők, Koroknai Szandra, Vajda Gréta
2022. április 27. szerda 14:15 óra a 12. évf. osztályozó értekezlete igh. of.-ök, középiskolai tanárok, művésztanárok, tánctanárok
2022. április 28. csütörtök 18 óra szakgimnáziumi búcsúhangverseny ig., igh., művésztanári és néptánc mk.-vezetők, of.-i mk., ének mk DÍSZTEREM



2022. április 29. péntek utolsó tanítási nap a középiskola 12. évfolyamán igh., of.-ök

2022. április 29. péntek 17 óra a középiskola ballagása, 1. osztályosok szalagot kötnek ig., igh., művésztanári és néptánc mk.-vezetők, of.-i mk, ének mk

2022. április 29. péntek Vizin Viktória magánének kurzusa igh., Szécsi Edit és Mudrák Mariann

2022. április 29. péntek a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés megküldése a 
jelentkezőknek és az általános iskoláknak

igh.

2022. április folyamán Dolny Kubin Gordonkaverseny igh., Agócs Márta
a hónap folyamán N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása igh., of.-i mk. 

2022. május 2-3-4 hétfő-kedd- szerda tantás nélküli munkanap mindenki
2022. május 2. hétfő 9 óra magyar nyelv és irodalom érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 3. kedd 9 óra matematika érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 4. szerda 9 óra történelem érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 4 - 17.  szerda-kedd KOMPETENCIA mérés - 8. évfolyamon ig., igh., 
2022. május 5. csütörtök 9 óra angol nyelv érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 6. péntek 9 óra német nyelv érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 9-22. hétfő- rendkívüli felvételi eljárás ig., igh., 
2022 május 9. hétfő 17:00 óra AMI anyáknapi koncert igh., AMI mk. DÍSZTEREM
2022. május 9. hétfő Csiribiri-bérlet III. igh., Szűcs Magdaléna DÍSZTEREM
2022. május 10. kedd 8 óra kémia érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 10. kedd 14 óra földrajz érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 10. kedd kamaravizsga - szakgimnázium igh,
2022. május 11. szerda 17:00 óra AMI Kovácsné Simon Márta tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. május 11. szerda 17:00 óra AMI Szabó-Földes Mónika tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. május 11. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM

2022. május 11. szerda 8 óra
ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció 
szakmai vizsgatárgyak érettségi ig., igh., középiskolai tanárok

2022. május 12. csütörtök 17:00 óra AMI Kovács Dávid tanszaki koncert igh., AMI mk. 216
2022. május 12. csütörtök 17:00 óra AMI Földiné Mészáros Orsolya tanszaki koncert SZ+KL igh., AMI mk. 034
2022. május 12. csütörtök 8 óra biológia érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 13. péntek 17:00 óra AMI Balog Előd tanszaki koncert igh., AMI mk. 034
2022. május 13. péntek 8 óra informatika érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 13. péntek 14 óra ének-zene érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 17. kedd 8 óra fizika érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 17. kedd 14 óra vizuális kultúra érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 17. kedd AMI Pulius Emese tanszaki koncert igh., 
2022. május  18-31.  szerda KOMPETENCIA mérés - 6. évfolyamon igh., 
2022. május 18. szerda 17:00 szg. vegyestanszaki koncert igh.,szg.mk. DÍSZTEREM
2022. május 18. szerda 8 óra francia nyelv érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 19. csütörtök 14:00 mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma érettségi ig., igh., középiskolai tanárok
2022. május 19. csütörtök 16:00 szg.orgona tanszaki koncert igh.,szg.mk. DÍSZTEREM
2022. május 19-27. csütrötök-péntek AMI Hangszeres vizsgák beosztás szerint igh., AMI mk.
2022. május 20. péntek aszfaltrajzverseny igh., Patkós László
2022. május 23. - június 3. AMI néptánc évvégi vizsgák igh., néptánc mk.vez.
2022. május 23. hétfő 17:00 szg. vonós tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. május 24. kedd 17:00 szg.zongora tanszaki koncert igh., szg. mk. DÍSZTEREM

2022. május folyamán országos mérés, általános iskolai idegen nyelvi mérés (6., 8. évf.) 
OH által meghatározott időpontban

igh-ek

MÁJUS



2022. május 25. szerda 17:00 szg.fuvola+szaxofon tanszaki koncert igh, szg.mk. DÍSZTEREM
2022. május 26. csütörtök 17:00 óra AMI ütőtanszaki koncert igh. DÍSZTEREM
2022. május 27. péntek AMI néptánc évvégi vizsgák ÉZI I. igh., néptánc mk.vez. DÍSZTEREM

2022. május 27. péntek a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata, NETFIT 
feltöltés

igh., és a testnevelők

2022. május 26-27. csütörtök- péntek papírgyűjtés igh., mk.vezetők

2022. május 27-28.péntek-szombat Kalmár László Matematikaverseny II.forduló igh., reál-testnevelés mk
2022. május 30. hétfő 17:00 szg. vonós tanszaki koncert igh., szg.mk. 216
2022. május 30. hétfő 17:00 szg. fuvola tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. május 30. hétfő Beliczai Gyula Nemzetközi Hegedű és Kamarazene verseny igh., Csákóné Törteli Anita
2022. május 30-31. hétfő-kedd AMI Hangszeres pótvizsgák beosztás szerint igh., AMI mk.
a hónap folyamán N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása igh., of.-i mk. 



2022. június 1. szerda A felvételi jogorvoslati eljárás befejezése a Fenntartónál. ig, igh.
2022. június 1. szerda 17:00 szg. ütős tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. június 1-9. szerda-csütörtök Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák ig, igh.
2022. június 3. csütörtök AMI néptánc évvégi vizsgák ÉZI II. igh., néptánc mk.vez. DÍSZTEREM
2022. június 2. csütörtök szg. billentyűs+gitár vizsga igh., szg. mk.-vezető (zene) DÍSZTEREM
2022. június 2. csütörtök 17:00 szg. fuvola tanszaki koncert igh., szg.mk. DÍSZTEREM
2022. június 3. péntek Alsós Gyermeknap igh., alsós mk, Rimóczi Renáta, Mézes Éva
2022. június 3. péntek A nemzeti összetartozás napja - középiskola ig.h, humán mk., igh., Miskolczy István, 034
2022. június 3. péntek utolsó tanítási nap az AMI-ban zenei ig.h.
2022. június 6. hétfő Pünkösd ünnepnap mindenki
2022. június 7. kedd szg. Fúvós+ütős vizsga igh., szg. mk.-vezető (zene) DÍSZTEREM
2022. június 8. szerda szg. záróvizsga igh., szg. mk.-vezető (zene) DÍSZTEREM
2022. június 8-9. csütörtök-péntek szg. 9-11. évf. néptánc vizsga szg. mk.-vezető (néptánc)
2022. június 9. csütörtök szg. vonós és magánének vizsga igh., szg. mk.-vezető (zene) DÍSZTEREM
2022. június 10. péntek 14:15 osztályozó értekezlet a középiskolában ig., igh., szaktanárok, of.-ök, szakgimnáziumi és néptánc mk.-
2022. június 10. péntek az idegennyelvi kompetencia eredményeinek megküldése és igh.-ek
2022. június 10. péntek drámanap igh., humán mk., of.-mk., diákönkormányzat
2022. június 11. szombat 19 óra Alapítványi bál igh.,Takács Henrietta
2022. június 12. vasárnap 18 óra Évadzáró koncert (alapítványi támogatás) igh., Durányik László
2022. június 13. hétfő 17:00 óra AMI évzáró koncert igh., AMI mk. DÍSZTEREM
2022. június 13. hétfő 13:00 alsós osztályozó értekezlet igh., tanítók
2022. június 13 - 24. hétfő-péntek Középszintű szóbeli vizsgák ig., igh,
2022. június 13-15. hétfő-kedd-szerda szakgimnázium érettségi vizsgák I. vb. ig., középiskolai igh., érettségiztető és helyettesítő tanárok
2022. június 14. kedd 14:15 osztályozó értekezlet a felsőben ig., igh-ek., tanárok
2022. június 15. szerda utolsó tanítási nap mindenki
2022. június 15. szerda 17 óra 8-os ballagás és búcsúhangverseny ig., igh., of.-ök, ének- és zenetanárok DÍSZTEREM
2022. június 15.-16. szerda-csütörtök előrehozott  érettségi vizsga II.vb. ig., középiskolai igh., érettségiztető és helyettesítő tanárok
2022. június 16. -18. csütörtök - szombat szóbeli érettségi a gimnáziumban III.vb. ig., középiskolai igh., érettségiztető és helyettesítő tanárok
2022. június 17. péntek a mk.-vezetők és az igh.-k megküldik az igazgatónak az éves igh., mk.-vezetők, igh.-k
2022. június 17-19. péntek-vasárnap IX. Szeged IGF Nemzetközi Gitárverseny-külső helyszín igh., Bozsóki  Gergely
2022. június 17-19. péntek-vasárnap XXIII. Szegedi Nemzetközi Gitár Fesztivál igh., Bozsóki Gergely
2022. június 20 - 24. hétfő-péntek Összefüggő szakmai gyakorlat néptánc szg. igh., néptánc mk.vez.
2022. június 20. - 24. hétfő - péntek Csiribiri és Miraculum tábor / pályázat igh, Szűcs Magdaléna, Durányik László

2022. június 20. 17 óra hétfő tanévzáró ünnepség a középiskolában és az általános iskolában ig

2022. június 22. szerda beiratkozás a középiskola 9. évfolyamára igh., of.-ök, titkárság
2022. június 27. - július 1. hétfő-péntek AMI zenetábor "Természet és zene alkotótábor" - pályázat ig.,igh., és AMI mk
2022. június 30. csütörtök tantestületi záró értekezlet ig.
2022. június 30. csütörtök lemorzsolódással  veszélyeztetett tanulók vizsgálata igh-ek
2022. július 4-7. hétfő-csütörtök emelt szintű érettségire való felkszítés informatikából igh., Matócsiné Csabai Krisztina

2022. július 6. szerda
A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvének, valamint a 
beszámolónak és a kért adatok megküldése a Fenntartónak ig.

2022. augusztus 10-14.  szerda-vasárnap Kecskemét főterén I. Nemzetközi Kórusfesztivál ig., igh., ének mk.
2022. augusztus 10. szerda Megnyitó ünnepség I. Nemzetközi Kórusfesztivál ig.

JÚNIUS



2022. augusztus 13. szombat Gálahangverseny ig.

Kecskemét, 2021. augusztus 31. Balogné Papp Boglárka

intézményvezető
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