A Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola,
Gimnázium, Szakgimnázium és AMI
2022-2023-as évi munkaterve
2022. szeptember 1. (csütörtök) - 2023. június 15. (csütörtök)
Készült a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet, valamint az iskolai hagyományok alapján
A tanítási napok száma: 179 - 183 nap
általános iskola, AMI: 183 nap
gimnázium: 180 nap
szakgimnázium: 179 nap
Tanítás nélküli munkanapok:
DÖK szept. 30. csütörtök/ október 28.
pályaorientációs nap/ május 8-9. érettségi
DÖK szept. 30. csütörtök/ október 28.
gimnázium: 7 nap pályaorientációs nap/ február 10. péntek/ április 5.
szerda/ május 8-9-10. érettségi /

általános iskola, AMI: 4 nap

DÖK szept. 30. csütörtök/ október 28.
szakgimnázium: 8 nap pályaorientációs nap/ február 10. péntek/ március 1.
szerda/ április 5. szerda/ május 8-9-10. érettségi /
A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről:
2. § (4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt
kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja
teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2023/2024. tanítási évben történő feldolgozásáról.

5. § Ha az iskola ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt az iskola működtetése nem lehetséges, az iskola igazgatójának jelzése alapján a köznevelésért
felelős miniszter az érintett iskolában, feladatellátási helyen, évfolyamon vagy osztályban határozott időre tantermen kívüli, digitális munkarendet rendelhet el.
12. § (1) A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor:

a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. és a
10. évfolyamon a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon;
b) a miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a bemeneti célnyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon,
valamint kimeneti célnyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a
8. évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;
c) a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a
bemeneti idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti
A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;
d) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.

Az a)–c) pont szerinti méréseken a tanulók két mérési napon vesznek részt. A d) pontban szereplő mérésben érintett tanulók egy mérési napon vesznek részt.

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 25. Az országos pedagógiai mérések: 79. § (1) Az országos pedagógiai mérések – a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározottak szerinti – végrehajtásában az iskolák, az iskolák vezetői és pedagógusai kötelesek közreműködni. (2) Az országos mérések
lebonyolítása tanítási napokon, kötelező tanórai foglalkozások keretében történik. A mérésben részt vevő pedagógusnak a mérés napján a méréssel összefüggő
feladatok végrehajtásával eltöltött ideje a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben kerül elszámolásra. A mérésen való részvétel vagy távolmaradás elbírálására a
tanórai foglalkozáson való részvételre és a tanórai foglalkozásokról való távolmaradásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

110/2012 (VI.4.) Kormányrendelet 9 § (2) Azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében meghatározott mérési feladatok végrehajtásában vesz
részt, más tanórai foglalkozáson való részvételre a művészeti és a testnevelési órák kivételével nem kötelezhető.
Nevelési értekezletek:
2022. augusztus 23. 9 óra
2023. március
Személyi feltételek alakulása:

Intézményvezető: Balogné Papp Boglárka
Intézményvezető-helyettesek:
Bárány Hedvig
Nagyné Szita Magdolna
Földi János
Munkaközösség-vezetők:
Lestákné Valasek Szilvia
Bedőcsné Szabó Rita
Lócziné Németh Judit
Szélesi-Hortobágyi Krisztina
Szőke Gyuláné
Nagyné Lelkes Anikó
Dr.Vajdáné Sanda Anita

AMI munkaközösség
szakgimnáziumi és AMI néptánc munkaközösség
tanítói munkaközösség
tanítói munkaközösség
humán munkaközösség
reál - testnevelés munkaközösség
idegen nyelvi munkaközösség

Kovács Tamásné
Szalontainé Buti Hedvig
Szondiné Vörös Éva
Új dolgozók

teljes állásban:
Hajdu Sándor - tanító
Kohlmayer Naama - ped.assz.
Borosné Hegedűs Ilona - angol
Józsa Adrienn - napközis nevelő
Takács Krisztina Ágnes - könyvtár
Kovács Csilla Bernadett - zongora /szg-i korrepetítor
Barna Bianka Angelika - gitár

Visszatérő (gyed/gyes) munkavállalók
Szikszai Krisztina
Vuityné Szabó Mária
Nyugdíjból visszafoglalkoztatott
Agócs Márta
Lovászné Gajdos Éva
Pusker Imre
Radványi Mária
részmunkaidőben / óraadó

Távoztak:

Bibok Róbert
Bognár Gabriella
Borosné Hegedűs Ilona
Cziglényi Gábor
Dobos Zsolt
Huppert Andrea
Kádárné Dr. Balla Anita
Karácsony Lajos
Maczák Áron
Madarász Éva
Móczár Lászlóné Nagy Márta
Oppelt Józsefné
Révész László
Somogyi Zoltán
Székely Melinda
Székely Tibor
Tóth Eszter
Kávai Mónika
Gál Petra
Hajagos-Tóth Gabriella
Halasi-Heibl Anna
Matócsiné Csabai Krisztina
Móczár Lászlóné Nagy Márta - nyugdíj
Nagy-Szabóné Palócz Ilona - nyugdíj

ének-zene munkaközösség
osztályfőnöki és tanulószoba munkaközösség
középiskolai osztályfőnöki munkaközösség

Nagygyörgy Ildikó
Pusker Imre - nyugdíj
Takács Henrietta - nyugdíj
Tarnóczy Krisztina
Tóthné Orbán Valéria
Cseden / Gyesen / Gyeden lévők:

Horváth-Szijjártó Brigitta
Nagy Otília
Ripcse-Karácsony Anna
Böde-Harkai Csilla
Főállású anya:
Kókai-Szabóné Antal Noémi
A tárgyi feltételek alakulása a nyár folyamán:
zongora hangolások
tanulói fiú wc megcsináltatása
kamerarendszer
metalobox beszerzése és felszerelése
Kiemelt feladataink:

Nemesszeghyné Szentkirályi Márta emlékév
Kodály 140 program
Országos Starker Gordonkaverseny
Öregdiák találkozó
Erasmus+ Erdély
Tanfelügyeletek

Tanulmányi és művészeti
versenykiírások 2022/2023. (nevezési
lapok)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras

Dátum

Feladat

Felelős

2022. augusztus 17. 9 óra
2022. augusztus 22. 9 óra
2022. augusztus 22. 11 óra
2022. augusztus 22 - 26- ig

Vezetői értekezlet
Nevelőtestületi értekezlet I. a Kodály Iskola tantestületének
Nevelőtestületi ebédelés
Lengyel Erasmus program a Kodály módszer jegyében

intézményvezető, intézményvezető -helyettesek
intézményvezető
mindenki
Durányik László

2022. augusztus 23. 9 óra

Nevelőtestületi értekezlet II. a Kodály Iskola tantestületének:
Csapda a neten című film oktatói változatának (12+) megtekintése
mindenki
és beszélgetés Vendég: Mecséry Andrea / rendőr őrnagy,
(vizsgálati osztály) és Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes

AUGUSZTUS

2022. augusztus 22 - 26. péntek 12 óráig
2022. augusztus 23. 14 óra

Tűz- és munkavédelmi előadás - online és teszt MINDENKINEK
intézményvezető, Safe Job Solutions Kft.
KÖTELEZŐ
Vezetői és munkaközösségi közös értekezlet
ig, igh, mk.-vezetők

Helyszín

129 / DÍSZTEREM

DÍSZTEREM

2022. augusztus 24.
2022. augusztus 24. szerda 10 óra
2022. augusztus 25. 9:30 óra
2022. augusztus 25. 9 óra
2022. augusztus 25. 13:30 óra

munkaközösségi értekezletek
a Kecskeméti Tankerület vezetője értekezletet tart az
intézményvezetőknek
Szegedi POK - OH tanévnyitó konferencia
különbözeti- és javító vizsgák
egyeztető fórum - Tankerület

intézményvezető, mk-vezetők

2022. augusztus 22-25. 8-16 óra

Antanténusz kórustábor - Szegediné Tóth Ildikó

2022. augusztus 24-26. 8-16 óra

Csiribiri kórustábor - Szűcs Magdaléna

intézményvezető
ig, igh.-k, mk.-vezetők, érintett szaktanárok
ig., igh.-k, B-DD, SPE,
igh, Szegediné Tóth Ildikó és dr. Feketéné Rodler
Anett
igh, Szűcs Magdaléna. Balázs Gergely Ádám

2022. augusztus 26. péntek 14 óra

Nevelőtestületi értekezlet III. a Kodály Iskola tantestületének

intézményvezető

2022. augusztus 30. 9 óra
2022. augusztus 31. 9-15 óra
2022. augusztus 31-ig
2022. augusztus 31. 15:00 - 16:30
2022. augusztus 31. 17 óra

DÖK értekezlet
Tankönyvcsomagok átadása a 5-8. évfolyamig
az igh.-k benntartózkodási rendje, leadási határidő
Szülői értekezletek a szakgimnáziumban.
Tanévnyitó ünnepség- elsősök avatása

igh, mk.vezetők, tanárok
igh, Vachterné Tóth Erika
igh.-k

2022. szeptember 1. csütörtök
A hónap folyamán

első tanítási nap
Óvodai látogatások, a beiskolázás kapcsán
Tankönyvcsomagok átadása az alsó tagozatnak és a
középiskolának
1-3 óra osztályfőnöki óra, a többi órarend szerint
szülői értekezlet az alsó tagozaton I-II.
Pótbeiratkozás az AMI-ba
Csiribiri fellépése az Agórában / kiállítás megnyitó
AMI szaktanári szülői értekezletek. Tervezet leadásának
határideje szeptember 5. 12 óra
AMI órabeosztások

intézményvezető
DÍSZTEREM

216
034

ig., igh.-k, zenei, táncos vezetők

SZEPTEMBER

2021. szeptember 1. csütörtök
2021. szeptember 1. csütörtök
2021. szeptember 1-2. 17 óra
2022. szeptember 1-2.
2022. szeptember 2. 17:00
2022. szeptember 5. hétfő 12:00
2022. szeptember 5. hétfő 14:00-16:30

2022. szeptember 5. hétfő16:30

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

2021. szeptember 5. 17:00
2022. szeptember 5. hétfő 17:00

szülői értekezlet az alsó tagozaton III.
7-8. évfolyam szülői értekezlete

2022. szeptember 5. hétfő

jelentkezés az őszi érettségi vizsgákra

2022. szeptember 5.- szeptember 23.

A bemeneti mérésben érintett évfolyamok tekintetében az adatok
rögzítése, megküldése a hivatalnak (4.,5.,6.,8.,10. évfolyam)

ig. igh.-k, osztályfőnökök, mindenki
ének mk.
igh, Vachterné Tóth Erika, Takács Krisztina
Ágnes, ofők, alsós igh,
igh, ofők
alsós igh., osztálytanítók
AMI-tanárok
igh., Szűcs Magdaléna
ofők, érintett szaktanárok
igh, AMI mk.,
igh., ofők, felsős és középiskolai igh.,
szakgimnáziumi mk.-vezető, néptánc
munkaközösség vezetője, of.-ök
alsós igh., osztálytanítók
igh., of.-ök
igh.
mk.-vezetők, érintett szaktanárok
ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

Agóra, Kodály terem

2022. szeptember 5.-november 30.

A kimeneti mérésben érintett évfolyamok tekintetében az adatok
rögzítése, megküldése a hivatalnak (7.,9,.11. évfolyam)

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. szeptember 6. kedd 14:15
2022. szeptember 6. kedd
2022. szeptember 6. kedd 17 óra
2022. szeptember 7. szerda 16:30
2022. szeptember 7. szerda 17:00
2022. szeptember 8. csütörtök 17 óra
2022. szeptember 8. csütörtök 17 óra

DÖK napi megbeszélés
első tanítási nap az AMI-ban
Csiribiri szülői értekezlet
közös szülői értekezlet a 6. évfolyamon
az 5-6 évf. szülői értekezlete
Clarus szülői értekezlet, 034-es terem
szülői értekezlet a gimnáziumban

igh, ofők, közismereti tanárok
igh., zenetanárok, tánctanárok
Szűcs Magdaléna
igh., ofők,
igh., of.-ök
Szűcs Magdaléna
igh, ofők

2022. szeptember 8. csütörtök 17 óra
2022. szeptember elején
2021. szeptember 9. péntek
2022. szeptember 14. szerda

Fuvolaest - Menyhárt Eszter
szülői értekezletek az első tanórák keretében, AMI néptánc
a munkaközösségi munkatervek leadása
a tanulók jelentkezése az OKTV-re
a tanmenetek, napközis, tanulószobai tervek, egyéni fejlesztési,
szakköri, tehetséggondozási tervek leadása a munkaközösségvezetőknek
BECS program és éves önértékelési terv elkészítése szeptember
16-ig

igh., szg mk.
igh., AMI tánctanárok + mk.vez.
igh.-k, mk.-vezetők
igh., mk.-vezetők, szaktanárok középisk. igh.

2022. szeptember 15. csütörtök
2022. szeptember 16. péntek

2022.szeptember 17. szombat 12:0015:00 óráig

Osztálytalálkozó Szőke Gyuláné

2022. szeptember 19. hétfő

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

2022. szeptember 23. péntek
2022. szeptember 23. péntek
2022. szeptember 24. szombat 18:00
(egész nap)

Gamifications teljesítménykövetési rendszer ismertetése
kollégáknak
az OKTV jelentkezések továbbítása
Az országos BEMENETI mérések előkészítéséhez szükséges
adatok megküldése a Hivatalnak. 12. § (3) - mérés
Kecskeméti Virtuózok és vendégeik II. Tóth Levente

2022. szeptember 24. szombat
2022. szeptember 26. hétfő - 2022.
november 30.

igh., Szőke Gyuláné
igh.-k, mk.-vezetők
igh.,
Aszódiné Pálfi Edit
középisk. igh.
ig, igh.
Földi János

Barokk Művek Zongoraversenye

ének mk. Szűcs Magdaléna, Durányik László,
Balázs Gergely
igh., AMI mk.

BEMENETI MÉRÉSEK

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. szeptember 24. szombat 9:00-12:00 Kóruspróbák a "Kodály 140" koncertekre

DÍSZTEREM
külső helyszín

igh.-ek,

Nemzeti Emlékezetpedagógiai program keretén belül emlékhelyek Buday Rezső és a 10.szg., Debreczeni Józsefné és
látogatása
a 11.szg, Sövény László és a 8.a

2022. szeptember 21. szerda 14.15

034

igh, tanítók, napközis nevelők, szaktanárok

2022. szeptember 16. péntek

2022. szeptember 19. - október 10. között POVI (Pályaorientációs vizsgálat)

034

DÍSZTEREM
216, 034, 129, 131
Hajós

2022. szeptember 26. - október 7.

Zenei világnapi program a Könyvtárban

igh., Vachterné Tóth Erika, Takács Krisztina Ágnes

2022. szeptember 26 - október 7.

A bemeneti mérés lebonyolítása 10. évfolyam

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. szeptember 26 - 28. hétfő-szerda

nyelvek európai napja (online feladatok)

igh., nyelvi mk.

2022. szeptember 27. kedd 1-4 óra

10. évfolyam kompetencia bemeneti mérés: szövegértés,
matematika

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

132/135/119/
osztályterem

2022. szeptember 28. szerda 1-4 óra

10. évfolyam kompetencia bemeneti mérés: természettudomány,
idegennyelv

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

132/135/119/
osztályterem

Felsős és középiskolás papírgyűjtés / ruhagyűjtés

igh., reál-testnevelés munkaközösség

Mihály-napi szüreti forgatag és őszi játékfűzések 2. évfolyam
tanulmányi területek meghatározásának módját a Hivatal
nyilvánosságra hozza

Ének mk, Böde-Harkai Csilla, vezetőség

2022. szeptember 30. péntek

DÖK nap - tanítás nélküli munkanap

igh, mk. vezetők, ofők

2022. szeptember 30. péntek

Hungarikumok a magyar népzenében - Csík zenekarminisztériumi projekt

Földi János igh, Csík János

2022. szeptember 30. péntek reggel

Zenei világnapi megemlékezés

igh., Szabó Zsuzsanna

2022. szeptember vége
a hónap folyamán 11. évfolyam

Gyergyócsomafalvai Citerás Találkozó
Nemesszeghy Lajosné Sz. M. sírjának ápolása

Vadas László
igh., of.-i mk.

2022. szeptember 28-29. szerda csütörtök
2022. szeptember 29. csütörtök 14:30
2022. szeptember 30. péntek

Könyvtár

udvar/ aula

ig., igh-k,

DT / tornaterem
Aula

OKTÓBER
2022. október 1. szombat 11:00-18:00
2022. októbertől folyamatosan
A hónap folyamán
2022. október 3. hétfő 14:30

Csapda a Net-en filmvetítése középiskolásoknak, szülőknek igény
szerint
Öregdiák talákozó
Abacus matematika
Óvodai látogatások, a beiskolázás kapcsán
Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése

Földi János
igh, reál mk
Ének mk.
ig,igh, mk-vez.

DÍSZTEREM

2022. október 3.-18.

XVIII. Országos Koncz János Hegedűverseny területi válogató

AMI hegedűtanszak

DÍSZTEREM

2022.ok tóber 10 - 14.

A népmese világnapja alkalmából társasjáték a Könyvtárban

igh., Vachterné Tóth Erika, Takács Krisztina
Ágnes, Nagy Györgyi

2022. október 6. csütörtök 4. óra

megemlékezés az aradi vértanúkról, általános és középiskola (712.évf.)

igh.-k, humán mk.,Maár Andrásné

2022. október 6. csütörtök 17:00

AMI vegyestanszaki

igh, AMI mk.

2022. október 10- 21.

A bemeneti mérés lebonyolítása (8. évfolyam)

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022.október 10. hétfő 1-2 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (8. c, 8.d) szövegértés

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. október 14-ig

Könyvtár

DÍSZTEREM
132/135/119/
osztályterem

2022.október 10. hétfő 3-4 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (8. c, 8.d) matematika

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022.október 11. kedd 1-2 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (8. a, 8.b) szövegértés

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022.október 11. kedd 3-4 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (8. a, 8.b) matematika

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. október 11. kedd 14:00

alsós nyílt nap a leendő elsősöknek (művészeti bemutatkozás)

igh. ének mk, néptánc mk., AMI mk.,

2023. október 12. szerda 1-2 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (8. c, 8.d) természettudomány

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. október 12. szerda 3-4 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (8. c, 8.d) idegennyelv

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. október 12. szerda 17:00

szakgimnáziumi vegyestanszaki koncert

igh.,

2023. október 13. csütörtök 1-2 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (8. a, 8.b) természettudomány

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. október 13. csütörtök 3-4 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (8. a, 8.b) idegennyelv

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. október 13. csütörtök 17 óra
2022. október 14. péntek 2. óra

igh, alsó tagozat
igh., 4. évfolyam ének mk

2022. október 17. hétfő 14:30
2022. október 17. hétfő 15:30
2022. október 17. hétfő

iskola születésnapi műsor -szülőknek
iskola születésnapi műsor -alsó tagozat
felmérés az 1. évfolyamon a Diagnosztikus fejlődés-vizsgálathoz
/DIFER nevek leadása
Bolyai Matematika verseny megyei forduló
Nemzeti Emlékezetpedagógiai program keretén belül emlékhelyek
látogatása
tanítási nap (áthelyezett munkanap 2022. október 31.)
Magda Dávid szerzői est- Palotás Gábor, Aurin kórus, Dratsay
Ákos, Mudrák Mariann
mesterpedagógusi program ellenőrzése, beszámoló
mesterpedagógusi program ellenőrzése, beszámoló
POVI adatainak küldése az OH-nak

2022. október 17. hétfő 17:00

szakgimnáziumi magánének tanszaki koncert

igh., szg mk.,

2022. október 19. szerda

Szakmai nap a Kodály iskolában -"Kodály 140"

Ének mk., vezetőség

2022. október 19. szerda

Fuvola szakmai nap - Matuz Gergely AMI és szakgimnázium

igh., AMI-, szakgimnázium fuvola tanszak

2022. október 20. csütörtök 14:30

megemlékezés Nemesszeghyné Szentkirályi Márta és Kardos Pál ig., igh., minden pedagógus, aki éppen nem tanít,
sírjánál 5-8. évfolyamig (8. évfolyam énekel / 2 mű)
ének mk, osztályonként 2-2 tanuló

2022. október 20. csütörtök 14:30

megemlékezés Alföldyné Dobozi Eszter sírjánál 9-12. évfolyamig ig., igh.,minden pedagógus, aki éppen nem tanít,
(12. gimnázium énekel /1 mű)
ének mk, osztályonként 2-2 tanuló

2022. október 14. péntek
2022. október 14. péntek
2022. október 14. péntek
2022. október 15. szombat
2022. október 15. szombat 17:00

132/135/119/
osztályterem
132/135/119/
osztályterem
132/135/119/
osztályterem
DÍSZTEREM
132/135/119/
osztályterem
132/135/119/
osztályterem
DÍSZTEREM
132/135/119/
osztályterem
132/135/119/
osztályterem
DÍSZTEREM

alsós igh., mk.-vezetők 1. évf. tanítói
igh., reál- testnevelés mk
Szőke Gyuláné és a 10.g.
mindenki
igh, Földi János, Palotás Gábor, Durányik László,
Dratsay Ákos, Mudrák Mariann
ig, igh, Aszódiné Pálfi Edit
ig, igh, Nagyné Lelkes Anikó
igh.
DÍSZTEREM
DÍSZTEREM, 034,
216, ének
szaktantermek
DÍSZTEREM 16:00 tól

2022. október 20. csütörtök

a tanulmányi területek meghatározása a középiskolában , a
felvételi tájékoztató rögzítése, nyilvánosságra hozatala az iskola
honlapján

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

2022. október 21. péntek

a negyedévi figyelmeztetők, dicséretek beírása a naplóba, a
rendszeresen elégtelen osztályzatokat szerzők intézményi szintű
számbavétele, egyéni fejlesztési tervek készítése számukra

mindenki

2022. október 21. péntek

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

igh., of.-ök

2022. október 21. péntek 4-5. óra

megemlékezés az 1956-os forradalomról (műsor)

igh.-k, humán mk., Szőke Gyuláné, AMI, ének
mk., néptánc mk

2022. október 21. péntek

a 8. évfolyam tanulóinak tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről

igh., of.-ök

2022. október 21. péntek este

Lions Klub Gálaest Kórusok - kórus, néptáncosok és népzene 45 perces műsor

igh. ének-mk., néptánc mk., Vadas László

2022. október 22. szombat 9:00-12:00

Kóruspróbák a "Kodály 140" koncertekre

2022. október 24. hétfő 17 óra
2022. október 24. - november 11.

fogadóóra
A bemeneti mérés lebonyolítása (6. évfolyam)

ének mk. Szűcs Magdaléna, Durányik László,
Balázs Gergely
mindenki
ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. október 24. hétfő 1-2 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (6.a, 6.b) szövegértés

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. október 24. hétfő 3-4 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (6.a, 6.b) matematika

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. október 25. kedd 1-2 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (6.c) szövegértés

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. október 25. kedd 3-4 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (6.c) matematika

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. október 26. szerda 1-2 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (6.a, 6.b) természettudomány

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. október 26. szerda 3-4 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (6.a, 6.b) idegennyelv

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. október 27. csütörtök 1-2 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (6.c) természettudomány

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. október 27. csütörtök 3-4 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (6.c) idegennyelv

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. október 26. szerda 17 óra
2022. október 26.-30.

szg vegyestanszaki koncert
Prágai nemzetközi gordonkaverseny

igh.,
Agócs Márta

2022. október 27. csütörtök

házi német verseny I.

igh, német mk.

2022. október 27. csütörtök 17 óra

Az iskola születésnapi koncertje

igh-k, ének mk. néptánc mk.

DÍSZTEREM

Hírös Agóra
DÍSZTEREM, 216,
034

132/135/119/
osztályterem
132/135/119/
osztályterem
132/135/119/
osztályterem
132/135/119/
osztályterem
132/135/119/
osztályterem
132/135/119/
osztályterem
132/135/119/
osztályterem
132/135/119/
osztályterem
DÍSZTEREM

DÍSZTEREM

2022. október 28. péntek
2022. október 28. péntek

2022. október

Pályaorientációs nap - Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap tanítás nélküli munkanap
Az iskolák jelentik az OH-nak a diagnosztikus
fejlődésvizsgálatban érintett tanulók létszámát.

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

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

2022.1. októbertől - márciusig havonta
2022. október
a hónap folyamán 10. évfolyam

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 városi Kosárlabda bajnokság
tanulói létszám jelentés (OH)
N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása

2022. november 7. hétfő
A hónap folyamán
2022. november 7. hétfő 14: 30
2022. november 7. hétfő 17:00 -18:00
2022. november 8. kedd 17:00
2022. november 9. szerda 17:00
2022. november 10. csütörtök

a szünet utáni első tanítási nap
Óvodai látogatások, a beiskolázás kapcsán
Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése
Miraculum bérlet I.
szg zongora tanszaki koncert
szg+AMI gitár tanszaki koncert
Intézményvezetői tanfelügyelet

mindenki
Ének mk.
ig, igh, mk-vez.
ig.h., Durányik László
igh., szg mk.
igh., szg+AMI gitár tanszak
ig, igh.

2022. november 10. csütörtök 14.30

Márton-napi népszokások dramatikus feldolgozása 1. évfolyam

igh., ének mk, Böde-Harkai Csilla,

2022. november 10. csütörtök 17:00
2023. november 11. péntek
2022. november 11. 14:30-15:30

AMI zongora tanszaki koncert
Őszi romantika koncert - Gulyás Dorina
Bolyai anyanyalvi csapatverseny megyei fordulója

2022. november 11. péntek

megemlékezés a magyar nyelv napjáról, tanítási óra keretében

igh., AMI mk.
Földi János ig.h
igh., Bartáné Molnár Anikó+ humán mk.
ig., alsós, napközis és humán mk., Bartáné Molnár
Anikó

2022. november 11.-12.

Országos Zeneiskolai Szaxofon verseny, Pomáz

igh., Tóth Eszter

2022. november 12. szombat
2022. november 14 - 30.

Bács-Kiskun Megyei Zongoristák Találkozója
A bemeneti mérés lebonyolítása (4.,5. évfolyam)

igh., AMI mk.
ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. november 14. hétfő 1-2 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (4.b, 4.c) szövegértés 2x30 perc

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

osztályterem/ 119

2022. november 14. hétfő 3-4 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (4.b, 4.c) matematika 2x30 perc

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

osztályterem/ 119

2022. november 15. kedd 1-2 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (4.a) szövegértés 2x30 perc

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

osztályterem/ 119

2022. október 31- november 6.

alsós, felsős igh., mindenki
igh, reál mk, Gerebenné Bresák Zita
ig. igh.-k,
of.-i mk.

NOVEMBER

DÍSZTEREM
DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

Aula / DÍSZTEREM
DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

2022. november 15. kedd 3-4 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (4.a) matematika 2x30 perc

2022. november 16. szerda 17:00

NKA- Puskás Levente - Váradi Judit / kortárs magyar
zeneszerzők műveit bemutató koncert
szg vegyes tanszaki koncert

2022. november 16. szerda 17:00

Csiribiri bérlet I. Csintekerintő - játék anyával, apával

2022. november 16. szerda

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi
írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a
nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező intézények jegyzékét.

2022. november 15. kedd 18:00

2022. november 17-20.
2022. november 17. csütörtök 5. óra

IX. Országos Bihari János hegedű-, gordonka- és vonós
Kamarazenei fesztivál
Galánta, Nemzetközi Kodály Zoltán Hegedűverseny
Szegedi Nemzetközi Gitárverseny
Kodály Zoltán IX. Magyar Kórusverseny, Budapest
Csiribiri
szalagavató főpróba

2022. november 17. csütörtök 17:00

2022. november 16.-17.
2022. november 17.-19.
2022. november 17-20

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

osztályterem/ 119

Földi János igh., Tóth Eszter

DÍSZTEREM

igh., szg mk.

DÍSZTEREM

Szűcs Magdaléna, Böde-Harkai Csilla

216

AMI vonóstanszak
AMI hegedű tanszak
igh., szg+AMI gitár tanszak
Szűcs Magdaléna

Budapest

középiskola igh, of, mk.vezt ének mk

DÍSZTEREM

szalagavató külsősöknek

középiskola igh, of, mk.vezt ének mk

DÍSZTEREM

2022.november 18. péntek délután
2022.november.18. péntek délután

Kecskekupa ( matematikaverseny) I. forduló
Bolyai Matematika verseny országos írásbeli forduló

2022. november 18. péntek 18 óra

szalagavató a 12. évfolyamon

igh., reál- testnevelés mk
igh., reál- testnevelés mk
középisk. igh., of.-mk.-vez., az érintett of.-ök,
humán és ének mk.-vezetők

2022. november 18. péntek

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

felsős és középiskolai igh., koordinátorok

2022. november 21.
2022. november 21. hétfő 17:00
2022. november 21. hétfő 10:00

Zrínyi Ilona matematikaverseny iskolai forduló
Művésztanári hangverseny
szg gordonka tanszaki koncert

igh., reál- testnevelés mk
igh., szg mk.
igh., szg mk.

2022. november 22. kedd 1-2 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (5.b, 5.c) szövegértés 2x30 perc

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. november 22. kedd 3-4 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (5.b, 5.c) matematika 2x30 perc

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. november 22. kedd 17:00
2022. november 22. kedd délután

szg gordonka tanszaki koncert
Kiss Imre AMI ütőhangszeres kurzus

igh., szg mk.
igh., AMI mk.

2022. november 23. szerda 1-2 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (5.a) szövegértés 2x 30 perc

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. november 23. szerda 3-4 óra

A bemeneti mérés lebonyolítása (5.a) matematika 2x30 perc

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. november 23. szerda 17:00
2022. november 23.
2022. november 23. szerda 15:00

szg fuvola tanszaki koncert
Varga István / Rohmann Ditta gordonka kurzus
szg gondonka tanszaki koncert

igh., szg mk.
Agócs Márta
igh., szg mk.

DÍSZTEREM

DÍSZTEREM
DÍSZTEREM
132/135/119/
osztályterem
132/135/119/
osztályterem
DÍSZTEREM
138, 139
132/135/119/
osztályterem
132/135/119/
osztályterem
DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

2022. november 24. csütörtök

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

2022. november 24. csütörtök 17:00
2022. november 25. péntek
2022. november 25. péntek

szg+AMI orgona tanszaki koncert
óralátogatások határideje
Weisz Nándor szg ütőhangszeres kurzus
XVII. ORSZÁGOS KONCZ JÁNOS HEGEDŰVERSENY 2022. november 25-27. péntek- vasárnap Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészeti
Iskola
2022. november 25. péntek 2. óra
adventi gyertyagyújtás 1-2. órában
2022. november 25.-27.
Országos Koncz János Hegedűverseny

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

DÍSZTEREM
DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

igh, AMI hegedű tanárok

2022. november 28. hétfő
2022. november 28. hétfő 16:00
2022. november 28. hétfő 17:00
2022. november 29. kedd
2022. november 29. kedd
2022. november 29. kedd 17:00

házi német verseny II.
szg ének tanszaki koncert
szg gordonka tanszaki koncert
nyílt nap az alsó tagozaton a szülők részére
Varga Tamás Matematikaverseny I. forduló
Miraculum bérlet II.

igh., alsó tagozat, 4. évfolyam ének mk
Závogyánné Varga Ildikó
ének mk. Szűcs Magdaléna, Durányik László,
Balázs Gergely
igh, német mk.
igh., szg mk.
igh., szg mk.
igh, mk-vez-k,
igh., reál-testnevelés mk
ig. h., Durányik László

2022. november 30. szerda

szg. I. konzultáció

igh., szg. mk.-vezető, néptánc mk.-vezető, ének mk

DÍSZTEREM

2022. november 30. szerda
2022. november 30. szerda 17:00
2022. november hónap
2022. októbertől - márciusig havonta

András napi forgatag (AMI néptánc és népzene)
Ütőhangszeres-, szaxofon-, klarinét tanszaki koncert
Kálmán Lajos népzenei verseny
Alsós városi Kosárlabda bajnokság
Az országos KIMENETI mérések előkészítéséhez szükséges
adatok megküldése a Hivatalnak. 12. § (3) - mérés
N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása

igh., mk.-vezető, érintett szaktanárok
igh., szg mk.
Vadas László
igh, reál mk, Gerebenné B Z

216
DÍSZTEREM

2022. november 26. szombat 9:00-12:00 Kóruspróbák a "Kodály 140" koncertekre

2022. november 30. szerda
a hónap folyamán 9. évfolyam

DÍSZTEREM, 216,
034
DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

DÍSZTEREM

ig, igh.
igh., of.-i mk.

DECEMBER
2022. december 1. csütörtök
A hónap folyamán
2022. december 1. csütörtök 17:00
2022. december 1. csütörtök 17:00
2022. december 1. csütörtök 17:00
2022. december 2. péntek

"Kodály 140" Előadássorozat a Kméti Katona József
Könyvtárban I.
Óvodai látogatások, a beiskolázás kapcsán
szg zongora tanszaki koncert
Csákóné Törteli Anita tanszaki koncert
Kovács Dávid tanszaki koncert
a 8. évf. tanulóinak jelentkezése a központi írásbeli felvételit
szervező intézménybe

2022. december 2. péntek 17 óra

Kis emberek dalolnak

2022. december 2. péntek 17:00

Matin Enikő tanszaki koncert

ének mk., AMI, szaki
Ének mk.
igh., szg mk.
igh., AMI mk.
igh., AMI mk.

DÍSZTEREM
034
216

felsős igh., of.-ök
Csiribiri és Antanténusz kórus: Cifra palota, Pávás
terem
igh., AMI mk.

034

2022. december 2. péntek 17:00
2022.december 2. péntek
2022.december 3. szombat
2022. december 5. - 6. hétfő - kedd
2022. december 5. hétfő 14: 30
2022. december 5.
2022. december 5. hétfő 17:00
2022. december 5. hétfő 17:00
2022. december 6. kedd délelőtt
2022. december 6. kedd 16 óra
2022. december 7. szerda 17:00
2022. december 7. szerda 17:00
2022. december 7. szerda 17:00

Balog Előd tanszaki koncert
adventi gyertyagyújtás 2.
Bolyai Matematika verseny országos szóbeli forduló
"Mikulásgyár"
Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése
Megyei Matematikaversenyen 3-8. osztály I. forduló
AMI Mikulás koncert/ek
szg vonós tanszaki koncert
Mikulás - alsós mk - filmvetítés
"Kodály 140" Előadássorozat a Kméti Katona József
Könyvtárban II.
Goncsarova Natalja tanszaki koncert
Bozsóki Gergely tanszaki koncert (Kovács Csilla)
Vegyestanszaki

igh., AMI mk.
igh., alsó tagozat, 3. évfolyam ének mk
igh., reál- testnevelés mk
igh., Rózsa Hajnalka
ig, igh, mk-vez.
igh., reál mk.
igh., AMI mk.
igh., AMI mk.
ált. isk. igh.,

igh., AMI mk.
igh., AMI mk.

Kodály születésnapi koncert - Kodály Zoltán kórusművészete
"Kodály 140"

művészeti igh., kórusvezetők, of.-ök, ének mk

2022. december 9. péntek

a Diagnosztikus vizsgálat befejezése a kiválasztott tanulókkal

alsós igh.

2022.december 9. péntek 17:00

Kodály és a legkisebbek - Csiribiri és az Antanténusz kórus Hírös Agóra Ifjúsági Otthon- Tükör terem "Kodály 140"
Seres József tanszaki koncert

2022.december 9. péntek 18:00 óra

Kodály Zoltán kamaraművei - "Kodály 140"

Szűcs Magdaléna, Szegediné Tóth Ildikó, BödeHarkai Csilla
igh., AMI mk.
igh., Jámbor Janka, Pusker Júlia, szakgimnáziumi
művésztanárok

2022.december 9. péntek
2022. december 9. péntek
2022. december 9. péntek
2022. december 9. péntek
2022. december 9. péntek 14:00
2022. december 10. szombat

jelentés a Hivatalnak a felvételi feladatlap-igényről a
középiskolában
DIFER vizsgálat vége
adventi gyertyagyújtás 3. /2. óra
Bemeneti mérések zárása, küldése az OH-nak
Nyílt nap az óvodásoknak
"Kodály 140" Előadássorozat a Kméti Katona József
Könyvtárban III.

DÍSZTEREM
216
DÍSZTEREM

ének mk., AMI, szaki

2022. december 8. csütörtök 17 óra

2022.december 9. péntek 16:30 óra

216

034
216
Díszterem
DÍSZTEREM

216
DÍSZTEREM

középiskolai igh.
alsós igh.
igh., alsó tagozat, 1. évfolyam ének mk
ig., igh.
igh. mk vez., napközisek
ének mk., AMI, szaki

2022. december 13. - 15. kedd -csütörtök Adventi forgatag

A Kodály Iskoláért Alapítvány adventi rendezvénye

2022. december 12. hétfő 17:00
2022. december 12. hétfő 17:00

Vonós tanszaki koncert
Pék Gáspárné tanszaki koncert

2022. december 13. kedd

Intézményi tanfelügyelet - általános iskola

2022. december 16. péntek

Intézményi tanfelügyelet - AMI

igh., szg mk.
igh., AMI mk.
ig., igh. ált isk. tanárok Kertész Eszter Vezető
tanfelügyelő ( ), Katona Gabriella ( ), Kárászné
Dudás Erzsébet (int.vez.h., gyógypedagógia)
ig., igh. AMI tanárok / Halmi Zoltán Gyula vezető
tanfelügyelő (néptánc), Pápista Andrea (int.vez,
fuvola), Péli Ildikó (fuvola)

DÍSZTEREM
216

2022. december 13. kedd 15:00
2022. december 13. kedd 17:00
2022. december 13. kedd 17:00

szg kamarazene vizsga
Szabó-Földes Mónika tanszaki koncert
Huppert Andrea és Polyák Zsóka tanszaki koncert

igh., szg mk.
igh., AMI mk.
igh., AMI mk.

DÍSZTEREM
034
216

2022. december 14. szerda

Wiedemann Bernadett kurzus B/szg vegyestanszaki koncert

igh., szg mk.

DÍSZTEREM

2022. december 14. szerda 17:00

Závogyánné Varga Ildikó tanszaki koncert

igh., AMI mk.

034

2022. december 14. szerda 17:00

Kovácsné Simon Márta tanszaki koncert

igh., AMI mk.

216

2022. december 14-ig
2022. december 15. csütörtök 17:00
2022. december 15. csütörtök 17:00
2022. december 15. csütörtök 17:00
2022. december 16. péntek 17:00
2022. december közepe
2022. december 17. szombat 16:00,
19:00
2022. december 19. hétfő 9:00
2022. december 19. hétfő 17:00
2022. december 19. hétfő 17:00
2022. december 20. kedd 17:00
2022. december 20. kedd 17:00

téli tanítási szünet idejére felmérni: a dolgozók szabadságon
vannak, ugyanakkor, ha a szülő igényli, az iskolának meg kell
szerveznie a tanuló ellátását, ezért az igényeket fel kell mérni dec.
14-ig
AMI ének tanszaki koncert
Barna Bianka tanszaki koncert
Pék Ágnes tanszaki koncert
Lovászné Gajdos Éva tanszaki koncert
Előadás Kodály Zoltán munkásságáról - Ittzésné Kövendi Kata
előadása

ig., alsós, felsős igh.
igh., AMI mk.
igh., AMI mk.
igh., AMI mk.
igh., AMI mk.

DÍSZTEREM
034
216
216

humán munkaközösség

Varázslatos karácsony

Nagytemplom, Durányik László, Szűcs Magdaléna

Nagytemplom

szg vonós tanszak vizsga
dr. Feketéné Rodler Anett tanszaki koncert
Citerák zengedezzetek adventi koncert
A másodikosok karácsonyi műsora - szülőknek
Pulius Emese tanszaki koncert

igh., szg mk.
igh., AMI mk.
Vadas László
igh., mk.-vezető, második évfolyam ének mk
igh., AMI mk.

DÍSZTEREM
216
034
DÍSZTEREM
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2022. december 20. kedd 18 óra

Antanténusz kórus fellépése az Evangélikus templomban

Szegediné Tóth Ildikó

külső helyszín

2022. december 21. szerda 2. óra

A másodikosok karácsonyi műsora és a 4. gyertyagyújtás

igh., mk.-vezető, második évfolyam ének mk

DÍSZTEREM

2022.december 21. szerda 5-6. óra

karácsonyi daléneklés

középisk.igh.,Patkós László + diákönkormányzat,
Héjja Bella, Szegediné T. Ildikó, Vadas László

DÍSZTEREM

2022. december 21. szerda

utolsó tanítási nap a szünet előtt

mindenki

2022. december 21. szerda 17:00

Lestákné Valasek Szilvia tanszaki koncert A

igh., AMI mk.

2022.1. októbertől - márciusig havonta
2022. december 22. - január 2.

Alsós városi Kosárlabda bajnokság
téli szünet

igh, reál mk, Gerebenné B Z
mindenki

2023. január 3. kedd
A hónap folyamán
2023. január 3. kedd

első tanítási nap a téli szünet után
Óvodai látogatások, a beiskolázás kapcsán
A munkaközösség- vezetők félévi beszámolójának előkészítése

JANUÁR
mindenki
Ének mk.
ig., igh., mk-v

216

2023. január 3. kedd - március 31.

2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés
keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által kiválasztott nevelésioktatási intézményekben az Nkt. 27. § (11) bekezdésében foglalt
mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra
keretében történő megszervezését és annak legfeljebb heti két
órával történő kiváltásának módjait és dokumentálását.

igh.

2023. január 3-13-ig kedd-péntek

pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

igh-ek, mk vez. B-Dudás Ditta

2023. január 4. szerda 17:00
2023. január 5. csütörtök 17:00
2023. január 6. péntek 17:00
2023. január 9. hétfő 14:30
2023. január 9. hétfő 17:00

orgona tanszaki koncert
szg zongora tanszaki koncert
Madarász Éva, Révész László tanszaki koncert
Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése
szg vegyestanszaki koncert

igh., szg mk.
igh., szg mk.
igh., AMI mk.
ig,igh, mk-vez.
igh., szg mk.

2023. január 9-től május 12-ig

a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata / NETFIT igh.-ek, testnevelők

2023.jan.11-20
2023.jan.11-12

2023. január 11. szerda 17:00
2023. január 12. csütörtök 17:00
2023. január 13. péntek
2023. január 13. péntek 17:00
2023. január 16. hétfő 10:00
2023. január 16. hétfő 17:00
2023. január 17. kedd 9:00
2023. január 17. kedd 17:00
2023. január 18. szerda 9:00

Néptánc AMI félévi bemutató
néptánc szg. félévi bemutató
A mk.-vezetők írásban is beszámolnak az igazgatónak a félév
munkájáról.
szg fuvola tanszaki koncert
Edőcs Fanni, Földi János, Gerháthné P. Rita tanszaki koncert
Bolyai Természettudományi Verseny körzeti forduló
Héjja Bella, Vadas László tanszaki koncert A
szg ének tanszaki vizsga
Héjja Bella, Vadas László tanszaki koncert B
szg billentyűs+gitár vizsga
Lestákné Valasek Szilvia tanszaki koncert B
szg fúvós+ütős vizsga

2023. január 18. szerda 14:15

Osztályozó értekezlet 5-8. évf. (felső tagozat)

2023. január 18. szerda 16:00
2023. január 18. szerda 17:00
2023. január 19. csütörtök 13 óra

Csík János, Székely Tibor tanszaki koncert
Szabó Zsuzsanna tanszaki koncert
alsós osztályozó értekezlet

2023. január 19. csütörtök 14:15
gimnázium,15:30: szakgimnázium

középiskolai osztályozó értekezlet

igh., of.-ök, szakgimnáziumi mk.-vezető, néptánc
mk.-vezető, művésztanárok, néptánctanárok

2023. január 19. csütörtök 17:00

Ütőhangszeres koncert

igh., szg+AMI mk.

2023. január 19. csütörtök 17:00

Földiné Mészáros Orsolya tanszaki koncert

igh., AMI mk.

2023. január 11. szerda

DÍSZTEREM
DÍSZTEREM
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DÍSZTEREM

tánctanárok
tánctanárok
ig., mk.-vezetők
igh., szg mk.
igh., AMI mk.
igh., reál-testnevelés mk
igh., AMI mk.
igh., szg mk.
igh., AMI mk.
igh., szg mk.
igh., AMI mk.
igh., szg mk.
Felső tagozat, Nagyné Szita Magdolna, Bárány
Hedvig vezetésével
igh., AMI mk.
igh., AMI mk.
igh., tanítók

DÍSZTEREM
216
034
DÍSZTEREM
034
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216
DÍSZTEREM

034
216

DÍSZTEREM
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2023. január 21. szombat
2023. január 21. szombat 10 óra
2023. január 22. vasárnap 8:00-16:00

az első félév vége (1-12. évf. és AMI) félévi bizonyítványok
dátuma
Az általános felvételi eljárás kezdete
központi írásbeli felvételi a 9. évfolyamra jelentkezőknek
VIOLIN MARATON

2023. január 23. hétfő

Magyar kultúra napja Zenei koncert és néptánc

2022. január 23. hétfő
2023. január 24. kedd 14:00
2023. január 25. szerda 17:00
2023. január 26. csütörtök 17:00
2023. január 27. péntek

házi német verseny III.
Varga Tamás Matematikaverseny II. forduló
szg gordonka tanszaki koncert
Miraculum-bérlet III. AcapellArt énekegyüttes koncertje
központi írásbeli dolgozatok megtekintése
a tanulók, kiskorúak esetén a tanuló szüleinek értesítése az első
félév eredményeiről
szg szakmai nap
félévzáró nevelőtestületi értekezlet
szg gordonka tanszaki koncert
pótló központi írásbeli a 9. évfolyamra jelentkezőknek
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók vizsgálata
LOGO Programozási Verseny iskolai forduló
Városi- Megyei Úszás Diákolimpia döntő
Alsós városi Kosárlabda bajnokság
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

2023. január 20. péntek

2023. január 27. péntek
2023. január 28. szombat 9:30 - 13:00
2023. január 30. hétfő 14:15
2023. január 30. hétfő 17:00
2023. január 31. kedd 14 óra
2023. január 31. kedd
2023. január
2023. január
2022.1. októbertől - márciusig havonta
2023. január

mindenki
középiskolai igh., közismereti tanárok
igh., Juhász Ágnes
ig. zenei igh., szakgimnáziumi mk.-vezető, néptánc
mk.-vezető, humán mk
igh, német mk.
igh., reál-testnevelés mk
igh., szg mk.
Durányik László, ének mk. vezetőség
igh.,

DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

igh-ek, of-ök
igh., szg mk.
mindenki
igh., szg mk.
igh., középiskolai tanárok
igh-ek
reál-testnevelés mk.
reál-testnevelés mk.
igh, reál mk, Gerebenné B Z
igh., Bartáné Molnár Anikó+ humán mk.

DÍSZTEREM
DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

FEBRUÁR
2023. február
2023. február 1. szerda 2. csütörtök 17
óra
2023. február 1. szerda

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

Bartáné Molnár Anikó

félévi szülői értekezlet az alsóban

igh., tanítók, napközisek, of.-ök

II. szg konzultáció

igh., szg mk.

2023. február 2. csütörtök 17 óra

félévi szülői értekezlet a gimnáziumban

középisk. igh., ofő-k

2023. február 3. péntek 13:00- 16:30
2023. február 3. péntek 17:00
2023. február 6. hétfő 14:30
2023. február 6. hétfő
2023. február 6. hétfő 17 óra
2023. február 7. kedd 17:00
2023. február 8. szerda 17:00
2023. február 8. szerda
2023. február 9. csütörtök 17:00

alsós farsang
félévi szülői értekezlet a szakgimnáziumban
Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése
Megyei Matematikaversenyen 3-8. osztály II. forduló
felsős szülői értekezlet
AMI Farsangi koncert/ek
szg vegyestanszaki koncert
Banda Pál / Jofes Podhoransky gordonka kurzus
ütőhangszeres jótékonysági koncert

igh., mk.-vezetők és első évfolyam ének mk.
középisk. igh., ofő-k
ig, igh, mk-vez.
igh., reál mk.
igh., mk vez.
igh., AMI mk.
igh., szg mk.
Agócs Márta
igh., szg mk.

DÍSZTEREM

DÍSZTEREM
DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

2023. február 10. péntek
2023. február 10. péntek 15:30 - 19:00
2023. február 10. péntek

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények
értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
felsős farsang
középiskola tanítás nélküli munkanap
Nevelőtestületi értekezlet Kodály-Petőfi Dr. S. Szabó Márta
előadás
Művésztanári hangverseny
szg gordonka tanszaki koncert
Ügyes kezek kiállítás megnyitó

ig, igh.
igh, mk. Szalontainé Buti Hedvig

DÍSZTEREM

mindenki

DÍSZTEREM
DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

jelentkezés érettségi vizsgára

igh., szg mk.
igh., szg mk.
alsós igh., alsós tanítók, ének mk.
Szűcs Magdaléna, ének mk., vezetőség, BödeHarkai Csilla
of-ök, középisk-i igh.,

2023. február 15. szerda 1.-2. óra

nyílt nap a leendő elsősök és szüleiknek meghívásával

igh., alsós igh., alsós mk.-vezetők, tanítók ének mk.

2023. február 15. szerda 17:00
2023. február 16. csütörtök 16:30 óra

szg vegyestanszaki koncert
5. évfolyam koncert

igh., szg mk.
igh., ének mk. AMI

2023. február 13. hétfő 14:15
2023. február 13. hétfő 17:00
2023. február 13. hétfő délelőtt
2023. február 14. kedd 2. óra
2023. február 14. kedd 17:30
2023. február 15. szerda

Csiribiri-bérlet II. Farsangi koncert óvodásoknak és szüleiknek

2023. február 16. csütörtök 18:00 - 20:00 szg kamarazene koncert
2023. február 17. péntek 14:30

igh., szg mk.
igh., reál-testnevelés mk

2023. február 22. szerda 17:00

Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei forduló
Bolyai Természettudományi Verseny országos döntő írásbeli
forduló
szg kamarazene/vegyestanszaki koncert
szg gordonka tanszaki koncert
Képességvizsgálat a leendő elsősök részére
az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középiskoláknak, a tanulói adatlapokat a Hivatalnak
szg kamarazene/vegyestanszaki koncert

2023. február 24. péntek 5. óra

megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (középiskola)

2023. február 24-26.

X. ORSZÁGOS KAMARAZENE VERSENY - Székesfehérvár Földi János igh., szakgimnáziumi művésztanárok

2023. február 17. péntek
2023. február 20. hétfő 17:00
2023. február 20. hétfő délelőtt
2023. február 20 - 24.
2023. február 22. szerda

2023. február 27. - március 14.
A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében
2023. február 27. hétfő 17:00
szg gordonka tanszaki koncert
2022. február 27. hétfő
házi német verseny IV.
2023. február 28. kedd 17:00
Miraculum bérlet IV. Művésztanári koncert
2023. február
Frasangi citerás találkozó Tusnádfürdő
2022. február a hónap folyamán 8. évfolyam
N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása
2022.1. októbertől - márciusig havonta
Alsós városi Kosárlabda bajnokság
február utolsó hete
versmondóverseny

nevelési értekezlet - mindenki

DÍSZTEREM
DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

igh., reál-testnevelés mk
igh., szg mk.
igh., szg mk.
ig.h., alsós mk., ének mk.

DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

igh., 8-os of.-ök
igh., szg mk.

DÍSZTEREM

igh., humán mk., Sövény László

igh., szg mk.
igh, német mk.
ig.h., Durányik László
Vadas László
igh., of.-i mk.
igh, reál mk, Gerebenné B Z
igh., alsós mk.

MÁRCIUS
2023. március eleje, vagy február 13.

DÍSZTEREM

ig., igh., mindenki

DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

2023. március 1. szerda
2023. március 1. hétfő 17:00
2023. március 2. csütörtök 14:00

főtárgy és szolfézs, néptánc pályaalkalmassági vizsga a 9.
szakgimnáziumi osztályba jelentkezők számára
szg gordonka tanszaki koncert
ének alkalmassági vizsga a gimnáziumban a 9. évfolyamra
jelentkezőknek

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

szg alkalmassági vizsga pótnap

2023. március 3. péntek

szg alkalmassági vizsga pótnap

2023. március 3.-4. péntek-szombat
2023. március 6. - 2023. június 9.
2023. március 6. 14:30
2023. március 6. hétfő 17:00
2023. március 6-10.
2023. március 7. kedd 14:00
2023. március 7. kedd 17:00
2023. március 8. szerda
2023. március 8. szerda 17:00

VIII. Nemzetközi Hegedű Fesztivál, Törökszentmiklós
KIMENETI MÉRÉSEK
Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése
szg ének tanszaki koncert
PÉNZ7 pénzügyi és vállakozói témahét
Varga Tamás Matematikaverseny III. forduló
AMI vegyestanszaki koncert
Országos Szolfézs Verseny Területi Válogató
szg gordonka tanszaki koncert

igh., szakgimnáziumi mk.-vezető, ének mk.
–vezető, néptánc mk.-vezető,
igh., szakgimnáziumi mk.-vezető, ének mk.
–vezető, néptánc mk.-vezető,
igh., AMI hegedűtanszak
ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus
ig, igh, mk-vez.
igh., szg mk.
igh., reál-testnevelés mk
igh., reál-testnevelés mk
igh., AMI mk.
igh., AMI mk.
igh., szg mk.

2023. március 9. csütörtök 17:00

6. évfolyam koncertje

igh., ének mk., AMI

2023. március 9. csütörtök 14:00

pótnapok a gimnáziumi ének alkalmassági vizsgán

igh., középiskolai és zenei igh., ének mk.-vezető

2023. március 13. hétfő 16 óra
2023. március 13. hétfő
2023. március 14. kedd 17 óra

X. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETT- és MODERNKORTÁRS TÁNC VERSENY Pécs
Bolyai Természettudományi Verseny országos döntő szóbeli
forduló / Budapest
szg vegyestanszaki- és gordonka koncert
Petőfi emlékév jegyében közösségi játék
márc.15-i műsor bemutatása a szülőknek

2023. március 14. kedd 4-5. óra

megemlékezés 1848. március 15-éről

2023. március 15. szerda
2023. március 16. csütörtök 10 óra
2023. március 16. csütörtök 17:00
2023. március 17. péntek 5.-6. óra

nemzeti ünnep
Kenguru Matematikaverseny
Miraculum bérlet V.
A Zöld album című film bemutatása a diákoknak
a középiskolába jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra
hozatala
Kalmár László Matematikaverseny I. forduló

2023. március 11. szombat

2023. március 17. péntek
2023. március 17. péntek 16:00
2023. március 17-19.

XIV. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS-,
PÁROSÉNEK- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY - Kodály
Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – Alapokú
Művészeti Iskola Debrecen

DÍSZTEREM

igh., középiskolai és zenei igh., ének mk.

2023. március 2. csütörtök

2023. március 10-12. péntek - vasárnap

DÍSZTEREM

DÍSZTEREM

DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

igh., Bedőcsné Szabó Rita, Székely Melinda
igh., reál-testnevelés mk
igh., szg mk.
humán munkaközösség, DÖK
igh., harmadik évfolyam, ének mk, humán mk
igh., alsós mk.-k, ének-mk., humán mk., Szőke
Gyuláné
mindenki
igh., reál-testnevelés mk
ig.h., Durányik László
Patkós László
igh., szakközépiskolai művésztanári és néptánc mk.vezetők
igh., reál-testnevelés mk
Földi János igh., szakgimnáziumi szolfézs
tanárok

DÍSZTEREM
DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

Díszterem
Díszterem

DÍSZTEREM

2023. március 20. hétfő 17:00
2023. március 21-22.
2023. március 22. szerda 17:00

szg vegyestanszaki koncert
a tanulói adatlapok módosítása az általános iskolában,
középiskolai felvételivel kapcsolatban
szg fuvola tanszaki koncert

igh., szg mk.

DÍSZTEREM

igh., 8-os ofő-ök
igh., szg mk.

DÍSZTEREM

2023. március 23. csütörtök 16:00-18:00 AMI hangszerválasztó és hangszersimogató

igh.

DÍSZTEREM

2023. március 24-ig (péntek)

igh-ek

2023. március 28. 17:00

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók vizsgálata
a szülő értesítése a háromnegyedévi dicséretekről és a
figyelmeztetésekről
Kecskekupa ( matematikaverseny) II. forduló
szg vonós tanszaki koncert
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
Tavaszi kóruskoncert

2023. március 29. szerda

Kodály Zoltán Bicinium éneklési verseny

igh., ének mk

2023. március 29. szerda 17:00
2023. március - május

szg vegyestanszaki koncert
Kosárlabda diákolimpiák
XIV. ORSZÁGOS STARKER JÁNOS
GORDONKAVERSENY - Kecskeméti Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola
Topolya Zenei napok Gordonka-, hegedűverseny
Kiskunfélegyházi Magyar Zeneszerzős Verseny
LOGO Programozási verseny területi forduló
Mezei futóverseny városi, megyei, országos döntő
Alsós városi Kosárlabda bajnokság
N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása

igh., szg mk.
igh., reál-testnevelés mk

2023. március 24-ig (péntek)
2023. március 24. péntek 14:00 - 17:00
2023. március 27. hétfő 17:00
2023. március 28. kedd

2023. március 31 – április 2.
2023. március
2023. március
2022. március
2022.március-április
2022. októbertől - márciusig havonta
a hónap folyamán 7. évfolyam

igh. ,szaktanárok, ofő-ök
igh., reál- testnevelés mk
igh., szg mk.

Kórusvezetők

DÍSZTEREM

Díszterem
DÍSZTEREM

Földi János igh., Agócs Márta
igh., Agócs Márta, AMI hegedű tanszak
Palotás Gábor
reál-testnevelés mk.
reál-testnevelés mk.
igh, reál mk, Gerebenné B Z
igh., of.-i mk.

ÁPRILIS
2023. április 3. hétfő 17:00
2023. április 3. hétfő 14:15
2023. április 4. kedd 17:00
2023. április 4. kedd 17:00
2023. április 5. szerda
2023. április 5. szerda
2023. április 6. - 11. csütörtök - kedd
2023. április 12. szerda

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját.
fogadóóra
Vezetőség és a munkaközösség- vezetők megbeszélése
szg zongora tanszaki koncert
Csákóné Törteli Anita tanszaki koncert
Tanítás nélküli munkanap a középiskolában
tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
tavaszi szünet
első tanítási nap

mindenki
ig,igh, mk-vez.
igh., szg mk.
igh., AMI mk.
igh.
igh.
mindenki
mindenki

2023. április 13. csütörtök 1-2 óra

Kimeneti mérés 4.b, 4.c szövegértés 2x30 perc

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

osztályterem/ 119

2023. április 13. csütörtök 3-4 óra

Kimeneti mérés 4.b, 4.c matematika 2x30 perc

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

osztályterem/ 119

2023. április 3. hétfő

DÍSZTEREM
216

2023. április 13. csütörtök 4. óra

megemlékezés a holokauszt áldozatairól (középiskola)

2023. április 13. 17:00
2023. április 13. csütörtök
2023. április 14. péntek 1-2 óra
2023. április 14. péntek 3-4 óra
2023. április 14. péntek 17:00
2023. április 17. hétfő17:00

Miraculum bérlet V.
Ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Hivatalnak
Kimeneti mérés 4.a szövegértés 2x30 perc
Kimeneti mérés 4.a matematika 2x30 perc
Lestákné Valasek Szilvia tanszaki koncert
szg vegyestanszaki koncert

igh. humán mk., ének mk. Debreczeni Zsuzsanna
és Patkós László
igh., Durányik László
igh.
ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus
ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus
igh,., AMI mk.
igh., szg mk.

2023. április 18. kedd 1-2 óra

Kimeneti mérés 5.b 5.c szövegértés 2x30 perc

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. április 18. kedd 3-4 óra

Kimeneti mérés 5.b 5.c matematika 2x30 perc

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. április 18. kedd 17:00
2023. április 18. kedd 17:00
2023. április 19. szerda 17:00
2023. április 19. szerda 17:00
2023. április 19. szerda 17:00

Závogyánné Varga Ildikó hegedű tanszaki koncertje
Pulius Emese fuvola tanszaki koncertje
szg ütőhangszeres-, szaxofon-, klarinét koncert
Goncsarova Natalja Nyikolajevna tanszaki koncertje
Bozsóki Gergely és Kovács Csilla tanszaki koncertje

igh., AMI mk.
igh., AMI mk.
igh., szg mk.
igh., AMI mk.
igh., szg. mk, AMI mk.

2023. április 20. csütörtök 1-2 óra

Kimeneti mérés 5.a szövegértés 2x30 perc

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. április 20. csütörtök 3-4 óra

Kimeneti mérés 5.a matematika 2x30 perc

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. április 20. csütörtök 15:00
2023. április 20. csütörtök 17:00
2023. április 20. csütörtök 17:00
2023. április 20. csütörtök 17:00
2023. április 20-21. (csütörtök-péntek)

szg 12. évf kamarazene vizsga
7. évfolyam koncertje
Matin Enikő tanszaki koncertje
Földiné Mészáros Orsolya tanszaki koncertje
beiratkozás az első osztályba
XI. ORSZÁGOS FUVOLA-DUÓ VERSENY - Rózsavölgyi
Márk Alapfokú Művészeti Iskola

igh., szg mk.
igh., ének mk., AMI
igh., AMI mk.
igh., AMI mk.
alsós igh., mk.-vezetők

2023. április 21-23. péntek-vasárnap

Zrínyi Ilona matematikaverseny országos forduló

reál-testnevelés mk.

2023. április 21. péntek

AMI Anyáknapi koncertek

igh.

2023. április 21. péntek 17:00

Edőcs Fanni, Gerhátné Papp Rita, Földi János tanszaki koncertje

2023, április 23. vasárnap
2023. április 24. hétfő 17:00

Simándi József Nemzetközi Énekverseny, Szeged
szg vegyestanszaki koncert

igh, AMI mk.
igh., Szécsi Edit, Mudrák Mariann
igh., szg mk.

2023. április 25. kedd 1- 4 óra

Kimeneti mérés 6.c, szövegértés, matematika

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. április 25. kedd 17:00
2023. április 25. kedd 17:00

AMI záróvizsga
Szabó-Földes Mónika tanszaki koncertje

igh., szg mk.
igh., AMI mk.

2023. április 26. szerda 1- 4 óra

Kimeneti mérés 6.a, 6.b szövegértés, matematika

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. április 26. szerda 17:00

szg zongora tanszaki koncert

igh., szg mk.

2023. április 21-23. péntek-vasárnap

DÍSZTEREM
osztályterem/ 119
osztályterem/ 119
216
DÍSZTEREM
132/135/ 119/
osztályterem
132/135/ 119/
osztályterem
034
216
DÍSZTEREM
034
216
132/135/ 119/
osztályterem
132/135/ 119/
osztályterem
DÍSZTEREM
DÍSZTEREM
034
216

igh., Pulius Emese

216
DÍSZTEREM
132/135/ 119/
osztályterem
DÍSZTEREM
216
132/135/ 119/
osztályterem
DÍSZTEREM

2023. április 27. csütörtök 1-4 óra

Kimeneti mérés 6.a, 6.b természettudomány, idegennyelv

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. április 27. csütörtök
2023. április 27. csütörtök 17:00

12.szg. évvégi néptánc vizsga
AMI Anyáknapi koncertek
VI. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (kamara) - Vásárhelyi
László Alapfokú Művészeti iskola - Nyíregyháza

tánctanárok
igh., AMI mk.

2023. április 28. péntek 1-4 óra

Kimeneti mérés 6.c természettudomány, idegennyelv

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2022. április 28. péntek 14:00
2023. április 28. 17:00

néptánc mk.-vez, tánctanárok
igh., AMI mk.

2023.április
2023.április
2022. április
2022. április
a hónap folyamán 6. évfolyam
2023. március - május

Tánc világnapi program
AMI Anyáknapi koncert/ek
a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés megküldése a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak
Teleki Pál Földtan-Földrajz Verseny megyei forduló
Dolny Kubin Gordonka Verseny (vagy június)
LOGO Programozási verseny országos forduló
PKE Művészeti Tanszék versenye
N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása
Kosárlabda diákolimpiák

2023. május 1.

munka ünnepe

mindenki

2023. május 2. kedd 1- 4 óra

Kimeneti mérés 7.b szövegértés, matematika

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. május 2. kedd 17 óra

a gimnázium búcsúhangversenye

igh., of., ének- és zenetanárok

2023. május 3. szerda 1- 4 óra

Kimeneti mérés 7.b természettudomány, idegennyelv

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. április 28. péntek

2023. április 28. péntek

132/135/ 119/
osztályterem
DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

igh., néptánc mk.-vez AMI néptánc tanárok
132/135/ 119/
osztályterem
DÍSZTEREM

igh.
reál-testnevelés mk.
Agócs Márta
reál-testnevelés mk.
néptánc mk.-vez, tánctanárok
igh., of.-i mk.
igh., reál-testnevelés mk

MÁJUS

2023. május 3. szerda 14:15-gimnázium, a 12. évf. osztályozó értekezlete
14:45 - szakgimnázium

igh. of.-ök, középiskolai tanárok, művésztanárok,
tánctanárok
ig., igh., művésztanári és néptánc mk.-vezetők, of.-i
mk., ének mk

2023. május 3. szerda 18 óra

szakgimnáziumi búcsúhangverseny

2023. május 4. csütörtök 1- 4 óra

Kimeneti mérés 7.a 7.c szövegértés, matematika

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. május 5. péntek 1- 4 óra

Kimeneti mérés 7.a 7.c természettudomány, idegennyelv

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. május 4. csütörtök
2023. május 4. csütörtök 15:00

utolsó tanítási nap a középiskola 12. évfolyamán
szg 9-11+13.szg. kamarazene vizsga

2023. május 5. péntek 11 óra

a középiskola ballagása, 1. osztályosok szalagot kötnek

igh., of.-ök
igh., szg mk.
ig., igh., művésztanári és néptánc mk.-vezetők, of.-i
mk, ének mk

2023. május 8 - augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki,
ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%- ig., igh.,
ánál kevesebb tanulót vettek fel.

132/135/ 119/
osztályterem
DÍSZTEREM
132/135/ 119/
osztályterem

DÍSZTEREM
132/135/ 119/
osztályterem
132/135/ 119/
osztályterem
DÍSZTEREM

2023. május 8. hétfő 9:00
2023. május 9. kedd 9:00
2023. május 10. szerda 9:00

tanítás nélküli munkanap /érettségi szünet - általános iskolának
május 10-én már tanítás!
magyar nyelv és irodalom érettségi
matematika érettségi
történelem érettségi

2023. május 10. szerda

kihelyezett tanítási nap az általános iskolának

igh., általános iskola

2023. május 11. csütörtök 1- 4 óra
2023. május 11. csütörtök 9:00
2023. május 11. csütörtök 17:00

Kimeneti mérés 8.a 8.b szövegértés, matematika
angol nyelv érettségi
Kovács Dávid zongora tanszaki koncert

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus
ig., igh., középiskolai tanárok
igh., AMI mk.

2023. május 12. péntek 1- 4 óra

Kimeneti mérés 8.a 8.b természettudomány, idegennyelv

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. május 12. péntek 9:00

német nyelv érettségi
XIII. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS- ÉS
NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY - Kodály Zoltán
Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola- Alapfokú
Művészeti Iskola Debrecen
Rendhagyó ének óra
a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata NETFIT
(2023. január 9- tól )
Balog Előd tanszaki koncertje
Gyergyó-hétvége Péntek Kodály Iskola Szakmai nap, rendhagyó
ének óra

ig., igh., középiskolai tanárok

2023. május 15. hétfő 1 - 4 óra

Kimeneti mérés 8.c 8.d szövegértés, matematika

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. május 15. hétfő 14:00
2023.május 15. hétfő 17:00
2023. május 15. hétfő 17:00

ének-zene érettségi
Pék Gáspárné tanszaki koncertje
szg ének tanszaki koncert

ig., igh., középiskolai tanárok
igh., AMI mk.
igh., szg mk.

2023. május 16. kedd 1 - 4 óra

Kimeneti mérés 8.c 8.d természettudomány, idegennyelv

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. május 16. kedd 8:00
2023. május 16. kedd 15:00

biológia érettségi
szg zongora tanszaki koncert

ig., igh., középiskolai tanárok
igh., szg mk.

2023. május 16. kedd 17:00

Polyák Zsóka és Huppert Andrea fuvola-zongora tanszaki koncert

2023. május 16. kedd 17:00
2023. május 16. kedd 18:00

dr. Feketéné Rodler Anett tanszaki koncert
szg+AMI gitár tanszaki koncert
ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció
szakmai vizsgatárgyak érettségi

2023. május 8-9-10.

2023. május 12-14. (péntek - vasárnap)
2023. május 12. péntek 5. óra
2023. május 12. péntek
2023. május 12. péntek 17:00
2023. május 12.-13. péntek- szombat

2023. május 17. szerda 9:00
2023. május 17. szerda 17:00

Csiribiri-bérlet III. Anyáknapi koncert óvodásoknak és szüleiknek

2023. május 18. csütörtök 8:00
2023. május 18. csütörtök 17:00

kémia érettségi
szg+AMI orgona tanszaki koncert

mindenki
ig., igh., középiskolai tanárok
ig., igh., középiskolai tanárok
ig., igh., középiskolai tanárok

216
132/135/ 119/
osztályterem

Földi János igh., ének mk. tanárai (AMI)
néptánc-, népzenészek
igh.-ek, testnevelők
igh., AMI mk.

216

Vadas László, néptánc, népzene, szg.

igh., AMI mk.
igh., AMI mk.
igh., szg mk.

132/135/ 119/
osztályterem
131
216
DÍSZTEREM
132/135/ 119/
osztályterem
DÍSZTEREM
216
034
DÍSZTEREM

ig., igh., középiskolai tanárok
igh. Szűcs Magdaléna, ének mk., Böde-Harkai
Csilla
ig., igh., középiskolai tanárok
igh., szg mk.

DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

2023. május 18. csütörtök 17:00
2023. május 18. csütörtök 17:00

Barna Bianka tanszaki koncert
Pék Ágnes Andrea tanszaki koncert

igh., AMI mk.
igh., AMI mk.

2023. május 18. csütrötök 1- 4 óra

Kimeneti mérés 9. évfolyam szövegértés, matematika

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. május 18. csütörtök 1-4 óra

Kimeneti mérés 10. évfolyam szövegértés, matematika

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. május 19. péntek 1 - 4 óra

Kimeneti mérés 9. évfolyam természettudomány, idegennyelv

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. május 19. péntek 1 - 4 óra

Kimeneti mérés 10. évfolyam természettudomány, idegennyelv

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. május 18. csütörtök 14:00

ig., igh., középiskolai tanárok

2023. május 19. péntek 14:00

földrajz érettségi
A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást
meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
Városi aszfaltrajzverseny

2023. május 20.- június 9-ig

AMI vizsgák

igh., AMI mk.

2022. május 20. szombat
2023. május 22. hétfő 8:00
2023. május 22. hétfő 17:00

Kecskekupa ( matematikaverseny) III. forduló
informatika, digitális kultúra érettségi
szg fuvola tanszaki koncert

igh., reál- testnevelés mk
ig., igh., középiskolai tanárok
igh., szg mk.

2023. május 23. kedd 1 - 4 óra

Kimeneti mérés 11. évfolyam szövegértés, matematika

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. május 23. kedd 8:00
2023. május 23. kedd 14:00
2023. május 23. kedd 17:00
2023. május 23. kedd 17:00

fizika érettségi
vizuális kultúra érettségi
AMI magánének vizsga
Kovácsné Simon Márta tanszaki koncert

ig., igh., középiskolai tanárok
ig., igh., középiskolai tanárok
igh., AMI mk.
igh., AMI mk.

2023. május 24. szerda 1-4 óra

Kimeneti mérés 11. évfolyam természettudomány, idegennyelv

ig., igh, ofők, kijelölt pedagógus

2023. május 24. szerda 8:00
2023. május 24. szerda 14:30
2023. május 24. szerda 17:00
2023. május 24. szerda 17:00
2023. május 25. csütörtök 14:00
2023. május 25. csütörtök 14:30
2023. május 25. csütörtök 17:00
2023. május 25. csütörtök 17:00
2023. május 25-26. csütörtök - péntek
2023. május 26. péntek 17:00
2023. május 26. péntek 15:00
2023. május 26. péntek 17:00
2023. május 26-27. péntek-szombat
2023. május 29. hétfő
2023. május 31. szerda 17:00

francia nyelv érettségi
szg köt.zong vizsga
szg vonós tanszaki koncert
Csík János és Székely Tibor tanszaki koncertje
mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma érettségi
szg köt.zong vizsga
AMI ütős tanszaki koncert
Szabó Zsuzsanna tanszaki koncert
papírgyűjtés alsó tagozat
Néptánc vizsga AMI
Héjja Bella Emerencia tanszaki koncert
Lovászné Gajdos Éva tanszaki koncert
Kalmár László Matematikaverseny II.forduló
Pünkösd ünnepnap
szg gordonka, fuvola tanszaki koncert

ig., igh., középiskolai tanárok
igh., szg mk.
igh., szg mk.
igh., AMI mk.
ig., igh., középiskolai tanárok
igh., szg mk.
igh., AMI mk.
igh., AMI mk.
igh., mk.vezetők
néptánc mk.-vez
igh., AMI mk.
igh., AMI mk.
igh., reál-testnevelés mk
mindenki
igh., szg mk.

2023. május 19-ig (péntek)

216
034
132/135/ 119/
osztályterem
132/135/ 119/
osztályterem
132/135/ 119/
osztályterem
132/135/ 119/
osztályterem

igh., Patkós László
AMI termek

DÍSZTEREM
132/135/ 119/
osztályterem

DÍSZTEREM
216
132/135/ 119/
osztályterem
230
DÍSZTEREM
034
230
DÍSZTEREM
216
DÍSZTEREM
034
216

DÍSZTEREM

2023. május 31. szerda 17:00
2023. május
a hónap folyamán 5. évfolyam
2023. március - május
2023. május

Vadas László citera tanszaki koncert
Teleki Pál Földtan-Földrajz Verseny országos forduló
N. L.-né Sz. M. sírjának gondozása
Kosárlabda diákolimpiák
házi német verseny eredményhirdetése

igh., AMI mk.
reál-testnevelés mk.
igh., of.-i mk.
igh., reál-testnevelés mk
igh, német mk.

2023. június 1. csütörtök
2023. június 2. péntek
2023. június 2. péntek 3. óra

A felvételi jogorvoslati eljárás befejezése a Fenntartónál.
Néptánc vizsga AMI
A nemzeti összetartozás napja - középiskola

2023. június 2. péntek 13:00

Gyermeknapi kavalkád

2023. június 2. péntek 17:00
2023. június 5. hétfő
2023. június 6. kedd
2023. június 7-14.
2023. június 7-8.
2023. június 7. szerda
2023. június 8. csütörtök
2023. június 9. péntek

Seres József tanszaki koncert
szg magánének-fúvós vizsga
szg billentyűs és gitár vizsga
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
Néptánc 9-11szg. évvégi vizsga
szg. Záróvizsga/vonós vizsga
szg vonós vizsga/Záróvizsga
Madarász Éva Andrea és Révész László tanszaki koncert

ig, igh.
néptánc mk. vez
ig.h, humán mk., igh., Miskolczy István,
igh., alsós mk, Rimóczi Renáta, Mézes Éva,
Munkácsy Margit
ig.h, AMI mk.
igh., szg mk.
igh., szg mk.
ig, igh.
tánctanárok
igh., szg. mk.
igh., szg mk.
igh., szg mk.

2023. június 9. péntek

utolsó tanítási nap az AMI-ban

zenei ig.h.

2023. június 10. szombat 19 óra

Alapítványi bál

igh.,

2023. június 11. vasárnap 18 óra

Évadzáró koncert (alapítványi támogatás)

igh., Durányik László

2023. június 12. hétfő
2023. június 13. kedd 17:00
2023. június 14. szerda
2023. június 14. szerda 14:15
2023. június14. szerda 15:30
2023. június 15. csütörtök
2023. június 15. csütörtök 5.-6. óra
2023. június 15. csütörtök 13:00
2023. június 15. csütörtök 14:15
2023. június 15. csütörtök 15:30
2023. június 15. csütörtök

NTP pályázat Sport a művészetben kiállítás megnyitó
AMI évzáró koncert
drámanap
osztályozó értekezlet a 7-8. évfolyamon
osztályozó értekezlet a 5-6. évfolyamon
utolsó tanítási nap
Tanár-diák kosármeccs
alsós osztályozó értekezlet
osztályozó értekezlet a gimnáziumban
osztályozó értekezlet a szakgimnáziumban
Kimeneti mérések zárása, küldése az OH-nak
a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata, NETFIT
feltöltés

Rimóczi Renáta, Mézes Éva
igh., AMI mk.
igh., humán mk., of.-mk., diákönkormányzat
ig., igh-ek., tanárok
ig., igh-ek., tanárok
mindenki
testnevelők
igh., tanítók
ig., igh-ek., tanárok
ig., igh-ek., tanárok
ig., igh.

034

JÚNIUS

2023. június 15-ig (csütörtök)

igh., és a testnevelők

DÍSZTEREM
034

216
DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

DÍSZTEREM
DÍSZTEREM
216

DÍSZTEREM
DÍSZTEREM

2023. június 16. péntek 16:00
2023. június 19. - 23. hétfő - péntek
2023. június 19. - 23. hétfő - péntek
2023. június 19-30. hétfő - 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.
8-os ballagás és búcsúhangverseny
Összefüggő szakmai gyakorlat néptánc szg.
Csiribiri tábor
Középszintű szóbeli vizsgák

2023. június 19-21. hétfő - szerda

szakgimnázium érettségi vizsgák I. vb.

2023. június 21. szerda 9:00-12:00

beiratkozás a középiskola 9. évfolyamára

2023. június 21-23. szerda-péntek

szóbeli érettségi a gimnáziumban II.vb.

2023. június 25 - július 1.

V. Remetei citera tábor

2023. június 26. hétfő

előrehozott érettségi vizsga III.vb.

2023. június 26. hétfő 17 óra

tanévzáró ünnepség a középiskolában és az általános iskolában

intézményvezető

2023. június 26. - 29. hétfő - csütörtök
2023. június 26. - 29. hétfő - csütörtök
2023. június 30. péntek 9 óra
2023. június 30. péntek

Clarus kórustábor
Kosártábor
tantestületi záró értekezlet
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók vizsgálata

igh., Szűcs Magdaléna
Gerebenné Bresák Zita
ig.

2023. június 16. péntek 8:00

igh., mk.-vezetők, igh.-k

ig., igh., of.-ök, ének- és zenetanárok
igh., néptánc mk.vez.
igh., Szűcs Magdaléna
ig., igh,
ig., középiskolai igh., érettségiztető és helyettesítő
tanárok

2023. július 9.-15. vasárnap-szombat
2023. július

Kecskemét, 2022. augusztus 31.

034
129, 131

igh., of.-ök, titkárság
ig., középiskolai igh., érettségiztető és helyettesítő
tanárok
Vadas László
ig., középiskolai igh., érettségiztető és helyettesítő
tanárok

JÚLIUS
2023. július 7. péntek

DÍSZTEREM

A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvének, valamint a
beszámolónak és a kért adatok megküldése a Fenntartónak
Tőserdei népzenei tábor
Nyári néptánctábor

ig.
Vadas László
néptánctanárok

Balogné Papp Boglárka
intézményvezető

129, 131

129, 131

034
DÍSZTEREM

