
            

  

HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 
A 2019/20. tanév legfőbb célkitűzései, tennivalói 

 

 

Célunk az eddig elért sikerek megtartása: 

 

Jó tanulmányi eredmények, tehetséggondozás sikereinek megtartása; lemorzsolódással veszélyeztettek segítése, számuk csökkentése; jó 

továbbtanulási mutatók; versenyeredmények, vizsgaeredmények megtartása; országos méréseken elért jó teljesítmény továbbra is; gazdag program-

kínálat biztosítása 

 

Ennek elérése érdekében feladatunk: 

 

Kompetenciaméréshez az elfogadott intézkedések megvalósítása 

Sikeres továbbtanulásra felkészítés 

ECDL-és nyelvvizsgákra felkészítés 

Eredményes korrepetálások, fejlesztő foglalkozások tartása, egyéni bánásmód 

 

 

További kiemelt feladataink: 

 

➢ Tehetségpont kötelezettségeink teljesítése (tanácsadás, tehetséggondozás, kapcsolatok építése, szponzorok keresése, tehetséggondozó 

program kidolgozása) 



 

➢ Boldog Iskola program megvalósítása 

Boldogságóra programon belül 10 hónapon keresztül minden hónapban más-más témakört járunk körül, melyek fokról-fokra segítik hozzá 

a gyermekeket a pozitív életszemlélet kialakításához: 

- Szeptember –Boldogságfokozó hála 

- Október - Optimizmus gyakorlása 

- November - Kapcsolatok ápolása 

- December - Boldogító jócselekedetek 

- Január - Célok kitűzése és elérése 

- Február - Megküzdési stratégiák 

- Március - Apró örömök élvezete 

- Április –Megbocsátás 

- Május –Testmozgás 

- Június - Fenntartható boldogság 

 

A programot megvalósító pedagógusok: 

Hősök terén: 

 1. félév: Keskeny Miklósné, Vaczula Róbertné 

 2. félév: Szabóné Kramaszta Márta, Vázsonyiné Gombosi Hajnalka 

 Berhidai úton: 

 Barták Péter, Bizony Istvánné, Borszukné Kropf Ilona, Cseresznyés Zsuzsanna, Járási Adrienn, Jurácsikné Vékony Anna, Kucsera 

 Károlyné Kovács Szilvia, Reichardné Réz Zsuzsanna, Somogyi Róbertné, Szilvásiné Szabó Csilla 

 

Egyéb részletek a munkaközösségek terveiben találhatók. 

 

➢ Kéttanítási nyelvű iskolává váláshoz előkészítő feladatok, látogatások, tapasztalatgyűjtés, számítások végzése, támogatók felkeresése 

 

➢ Mintaiskola címből adódó tennivalók megvalósítása 

➢ Az intézményfejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzések megvalósítása, így: 

 - Az óvoda-iskola közötti kapcsolattartás formáinak kiszélesítése: Óvodával kapcsolatok kiszélesítése, leendő elsősöknek havonkénti 

 programsorozat jó reklámmal 

 - A külön épületben tanító pedagógusok közötti információáramlás elősegítése 



 - A tanulók neveltségi szintjének közelítése 

 - Egységes fegyelmezési módszerek alkalmazása és betartása 

 - A pedagógusok túlterheltségének csökkentése 

 - Szülőkkel való kommunikáció javítása és bizalomépítés 

 - Az iskola megtartó erejének növelése, pozitív kép kialakítása 

 

➢ Magatartási anomáliákkal szembeni egységes és időbeni fellépés 

 

➢ Pályázataink fenntartása 

 

➢ Önértékelési terv, tanfelügyeleti intézkedési terv megvalósítása 

 

➢ DÖK SZMSZ felülvizsgálata 

 

➢ Kapcsolatfelvétel az új képviselőtestülettel, humán bizottsággal 

 

 

 

A 2019/20. tanév programterve 

(180 tanítási nap) 
 

 

Alakuló értekezlet      augusztus 22. csütörtök 

Munkavédelmi oktatás     augusztus 26. hétfő 

Munkaközösségi munkatervek elkészítése  augusztus 26. hétfő 

Javítóvizsgák       augusztus 27. kedd 9 óra 

Tanévnyitó értekezlet     augusztus 27. kedd 11.15 óra   

Elsősök előkészítő foglalkozása                               augusztus 27-28. kedd-szerda 

Elsős szülői értekezlet augusztus 28. szerda 16 óra 

Udvartakarítás Felhívás alapján szülői segítséggel augusztus 29. 15-17 óráig,  

Szakkörök szervezése     augusztus 30. péntek 

Tanévnyitó ünnepély                                                augusztus 30. péntek 17 óra 



Első tanítási nap, Tankönyvosztás    szeptember 2. hétfő 

Iskolai DÖK-delegált és segítő tanár választás  szeptember 9. hétfő 

Tanmenetek, szakköri munkatervek   szeptember 13. péntek 

Mesevetélkedő (4-5. évf.)                szeptember 27., péntek 14 óra  

Udvartakarítás      havonta of. irányításával, minden hónap 1. hétfője 

Függetlenség napja – települési műsor   október 1., kedd 

Alsós levelezős feladatmegoldó versenyek  (2-3.o. magyar, matematika 4 fordulós)   októbertől folyamatosan 

Aradi Vértanúk megemlékezés     október 4., péntek 12 óra 

Papírgyűjtés       október 7., hétfő 

Feketedió ünnep      október 19., szombat 

Könyvtárhasználati verseny 7-8.évf.   október 15. kedd 14 óra 

Október 23-i ünnepély iskolai    október 22. kedd 12 óra 

Október 23-i ünnepély települési    október 23. szerda 

Nevelési értekezlet - Tehetségpont    október 25., péntek (tanítás nélküli munkanap) 

DIFER-mérésben érintettek felmérése   október 11-ig  

DIFER-létszám jelentése OH-nak     október 25-ig   

DIFER-mérés elvégzése     november 29-ig 

Őszi szünet       október 28-november 1. (u: okt.25., e: november 4.) 

Kompetencia és nyelvi méréshez adatküldés az OH-nak november 22. péntek 

Mesemondó verseny      november 26. kedd 

Magyar Vöröskereszt Ünnepe    november 28. szerda 

DÖK-nap Mikulás délelőtt     december 7. szombat (tanítás nélküli munkanap) 

Pályaorientációs nap      december 14. szombat (tanítás nélküli munkanap) 

Adventi gyertyagyújtás (énekkari fellépés)   december 12. 

Adventi koncert (énekkari fellépés)    december 15. 

Falukarácsony       december 13. 

Iskolai karácsonyi ünnepség     december 20. péntek 10 óra alsó, felső 

Téli szünet       december 23. - január 3. (u: dec.20, e: jan.6.) 

London Bridge Országos Angol 3 fordulós verseny folyamatosan januártól 

Tanulók fizikai állapotának mérése    január 8.- április 24. 

Magyar Kultúra Napja      január 22. szerda 

Félév vége       január 24. péntek 



Osztályozó értekezlet      január 27. hétfő 14 óra felső 

        január 28. kedd 14 óra alsó 

Félévi értesítő kiosztása     január 31. péntek 

Félévi értekezlet       február 3., hétfő, 14 óra 

Nyílt napok   (alsó, felső 1-1 nap)  február 18. kedd felső tagozat, 19. szerda alsó tagozat 

Farsang alsó tagozat      február 14. péntek 15 óra 

Farsang felső tagozat      február 14. péntek 17 óra 

Népdaléneklési verseny Öskü    február  

Tiszán innen, Dunán túl verseny    február  

Angol szépkiejtési verseny helyi    március  

Területi Mezei futóverseny      március      

Felsős versmondó verseny, iskolai    március 3. kedd 

Alsós versmondó verseny, iskolai    március 4. szerda 

Versmondó verseny, területi, Várpalota       március 

Március 15-i ünnepély iskolai    március 13. péntek, 12 óra 

Március 15-i ünnepély települési    március 15.  

Horváth István Napok      ápr. 1-8. 

Alsós iskolai tanulmányi versenyek:       

szépírás, helyesírás, olvasás, matematika   ápr. 1-6. szerda-hétfő 

Felsős tanulmányi versenyek:  

angol, történelem, magyar, matematika:    ápr. 1-6. szerda-hétfő 

Te is lehetsz „sirály”! Egyéni és csoportos vetélkedők, benne: Uniós Vetélkedő ápr. 3. péntek (tanítás nélküli munkanap) 

Daléneklési verseny      ápr. 6. hétfő, 11 óra felsős, 13 óra alsó 

Angol szépkiejtési verseny területi    ápr. 6. hétfő, 14 óra 

Ünnepi megemlék. Horváth István névadóról  ápr. 8. szerda 14 óra 

Tavaszi szünet      ápr. 9-14. (u: ápr. 8. szerda - e: ápr. 15. szerda) 

Nevelési értekezlet – Boldog iskola    április 15., szerda (tanítás nélküli munkanap) 

Tanulmányi kirándulás Angliába    április-május 

Rádiós megemlékezés a Holocaust áldozatairól  április 16. csütörtök 

Megyei angol szépkiejtési verseny    április    

Tasner Antal napi matematika, angol verseny  április 

Ney Dávid kórushangverseny    április 



Anyák napja       május 1. hete  

Nyugdíjas Anyák napja (Közösségi Ház)    május   

Országos London Bridge angol verseny   ápr.- máj. 

Diákparlament      május 4. hétfő 14 óra 

Madarak, fák napja (faültetések)    május 11. 

Népszavazás évfordulója     május 16. szombat 

Idegen nyelvi mérés       május 20. szerda 

Diákolimpia atlétika körzeti megyei, országos döntő április, május  

Országos kompetenciamérések    május 27. szerda 

NETFIT eredmények feltöltése    május 29. péntek 

Diákolimpia kosárlabda körzetei, megyei döntő  június 

Nemzeti Összetartozás Napja     június 4. csütörtök 

Pedagógus nap – tanulmányi kirándulás   június 5. péntek (tanítás nélküli munkanap) 

Idegen ny. mérésről adatküldés    június 10. péntek 

Idegen ny. mérés eredményei honlapon   június 10. péntek 

Osztályozó értekezlet     június 10. szerda 14 óra alsójúnius 11. csütörtök 14 óra felső 

Utolsó tanítási nap      június 15. hétfő 

Tanévzáró; ballagás      június 20. szombat 9 óra 

Tanévzáró értekezlet      június 26., péntek 9 óra 

 

 

Hat tanítás nélküli munkanap pedagógiai célra való felhasználása: 
 

➢ 1. nap: 2019. okt. 215 hétfő:  nevelési értekezlet – Tehetségpont 

➢ 2. nap: 2019. dec. 7. szombat: Dök-nap 

➢ 3. nap: 2019. dec. 14. szombat  Pályaorientációs nap 

➢ 5. nap: 2020. április 3. péntek:  Ki miben tudós? – egyéni és csoportos vetélkedők 

➢ 4. nap: 2020. április 15. hétfő:  nevelési értekezlet – Boldog iskola, Két tanítási nyelvű iskola, Kosárpalánta program 

➢ 6. nap: 2020. június 5. péntek:  pedagógus nap 

 

 

 



 Pályaorientációs nap: 
 

Részvétel a Pályaválasztási Napon Veszprémben, Pápán és Székesfehérváron. Tájékozódás Várpalotán, a Jó Szerencsét Művelődési Házban tartott 

pályaválasztási tájékoztatón, amely során a várpalotai középiskolák mutatkoznak be. Pályaválasztási szülői értekezleteken pályaválasztási 

tájékoztatást tart három iskola igazgatója itt az iskolánkban, amelyen a diákok és a szülők is részt vehetnek. (Faller, Thuri, a veszprémi Közgáz) 

Egyéb tervek felsős diákok számára: Szakmák éjszakájára látogatás Veszprémbe-, illetve Balatonfűzfőre. Gyárlátogatás szervezése. Eljuttatni a 

diákjainkat a Szakma Sztár Fesztiválra. 

Alsós diákoknak forgószínpad-szerűen játékos-kézműves foglalkozások keretében virágkötő – bőrdíszműves - hímző-varró tevékenységek 

szervezése  

 

Iskolai énekkar foglalkozásainak időpontjai: 
 

Hétfőnként és csütörtökönként 7. órában  

 

 

 

 Szülői értekezletek*                     Fogadó órák* 

 

Tanulmányi kirándulások, erdei 

iskolák* 

 őszi félévi májusi téli tavaszi 

december 2. március 24. 

december 2. március 24. 

december 2. március 24. 

december 2. március 24. 

december 2. március 24. 

december 2. március 24. 

november 25. március 23. 

november 25. március 23. 

november 25. március 23. 

november 25. március 23. 

1.a szeptember 30. február 4. 

február 4. 

február 5. 

február 5. 

február 4. 

február 4. 

február 10. 

február 10. 

február 10. 

február 10. 

május 11. 
május vége  

1.b szeptember 23. május 11. 

2.a szeptember 23. május 11. 
május vége  

2.b szeptember 23. május 11. 

3.a szeptember 24. május 12. 
június eleje 

3.b szeptember 24. május 12. 

4.a szeptember 11. május 11. 
június eleje 

4.b szeptember 11. május 11. 

5.a szeptember 24. május 11. 
május közepe 

5.b szeptember 24. május 11. 

6.a szeptember 09. május 11. erdei iskola ápr. 27-28-29. 



6.b szeptember 09. február 10. 

február 10. 

február 10. 

február 10. 

február 10. 

február 10. 
 

május 11. november 25. március 23. 

november 25. március 23. 

november 25. március 23. 

november 25. március 23. 

november 25. március 23. 

november 25. március 23. 
 

erdei iskola ápr. 27-28-29. 

7.a szeptember 23. május 11. erdei iskola május 4-5-6. 

7.b szeptember 23. május 11. erdei iskola május 4-5-6. 

8.a szeptember 23. május 11. erdei iskola jún. 3-4-5. 

8.b szeptember 23. május 11. erdei iskola jún. 3-4-5. 

 

* tervezett időpontok 

 

 

 

Pétfürdő, 2019. augusztus 27. 

 

 

            Kőmives Judit 

                    intézményvezető 


