
Horváth István Általános Iskola  

2020/21. tanév munkaterve 

 

 

Elsődleges cél: 

1.  Az eddig elért sikerek, eredmények megtartása: 

 

Jó tanulmányi eredmények, tehetséggondozás sikereinek megtartása, lemorzsolódással 

veszélyeztettek segítése, számuk csökkentése; jó továbbtanulási mutatók; versenyeredmények, 

vizsgaeredmények megtartása; országos méréseken továbbra is jó teljesítményt nyújtsunk; 

gazdag program-kínálatot biztosítsunk. 

 

2. Elengedhetetlenül fontos az intézmény biztonságos működtetése a járvány idején. 

 

Új, kiemelt szakmai feladatok: 

 

 Az új pedagógiai Program, új helyi tantervek felmenő rendszerben történő bevezetése 

 Angol nyelv 1. osztályban történő bevezetése 

 Fentiekhez kapcsolódó tanmenetek kidolgozása 

 Lemorzsolódással veszélyeztett tanulók felzárkóztatására intézkedési terv 

megvalósítása 

 Ismétlés, felzárkóztatás, hiányok pótlása a digitális oktatás után, tanítás és tanulás az 

alapvető feladatunk minden osztályban, hangsúlyosan az első évfolyamon és 8. 

osztályban a továbbtanulás előtt 

 Esetleges digitális oktatásra való átállásra való felkészülés és tanulók felkészítése 

 8. osztályosok pályaorientációs mérésnek lebonyolítása szeptember-októberben 



 Első osztályos napköziben szabadidős tevékenységek kibővítése tánc és drámajáték 

foglalkozással 

 Alsós testnevelésben új profilok bevezetése a helyzettől függően 

 

 

Amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi: 

 

 Iskolahívogató programsorozat folytatása és kibővítése 

 Akkreditált tehetségponttá váláshoz előkészületek megtétele, tehetségnap 

lebonyolítása 

 Örökös Boldogiskola program megvalósítása- feltehetően online formában 

 

További céljaink (mely szintén a járvány alakulásától függ) 

 

 Tehetségsegítő Tanács létrehozása 

 Pályázat benyújtása az Ökoiskola cím elnyerésére 

 Az Arizona-szoba programmal való ismerkedés 

 Terv összeállítás a 100 éves péti oktatás és a 90 éves péti iskola megünneplésére 2022-

ben 

 Továbbképzés és a Sakkpalota-program bevezetésének lehetőségei 

 Angol nyelvből évfolyambontás lehetőségének megvizsgálása képességek szerint 

 



A 2020/21. tanév programterve 

(179 tanítási nap) 
 

A rendezvények, programok megtartása és annak módja az aktuális járványügyi helyzettől függ!!! 

 
 

Alakuló értekezlet       augusztus 18. kedd 

Munkaközösségi munkatervek elkészítése   augusztus 24. hétfő 

Megbeszélés a nevelési tanácsadónál    augusztus 24. 10.00 óra 

Tehetségpont továbbképzés – POK    augusztus 24., 25. 8-17 óra, 26. 8-14.30 óra 

Elsősök előkészítő foglalkozása     augusztus 27-28. csütörtök-péntek 

Elsős szülői értekezlet      augusztus 27. csütörtök 15.30 óra 

Munkavédelmi oktatás      augusztus 27. csütörtök 10.00 óra 

Tanévnyitó értekezlet      augusztus 27. csütörtök 11.00 óra  

Szakkörök szervezése      augusztus 28. péntek 

Tanévnyitó ünnepély      augusztus 31. hétfő 17 óra 

Első tanítási nap (4 of. óra), tankönyvosztás   szeptember 1. kedd 

Iskolai DÖK-delegált választás     szeptember 02. hétfő 

Tanmenetek, szakköri munkatervek    szeptember 15. kedd 

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata  szeptember 21-október 12. 

Udvartakarítás       havonta of. irányításával, minden hónap 1. hétfője 

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

Aradi Vértanúk megemlékezés (6. évf.)    október 6., kedd 12 óra 

DIFER-mérésben érintettek felmérése    október 9-ig  

Papírgyűjtés        október 12., hétfő, délután 

Nevelési értekezlet: lemorzsolódás ellen, mérések  október 16. péntek 14 óra 

Te is lehetsz sirály! Tehetségnap     október 22., csütörtök (tanítás nélküli munkanap) 

DIFER-létszám jelentése OH-nak      október 22-ig   

Október 23-i ünnepély iskolai (8. évf.)    október 22. csütörtök 14 óra 

Október 23-i ünnepély települési (8. évf.)    október 23. péntek 

Őszi szünet        október 23-október 30. (u: okt. 22., e: nov. 2.) 



Kompetencia és nyelvi méréshez adatküldés az OH-nak  november 20. péntek 

Mese- és versünnep        november 24. kedd 

DIFER-mérés elvégzése      december 4-ig 

DÖK-nap Mikulás délelőtt      december 4. péntek (tanítás nélküli munkanap) 

Pályaorientációs nap      december 12. szombat (tanítás nélküli munkanap) 

Adventi koncert (énekkari fellépés)     december 

Falukarácsony        december 

Iskolai karácsonyi ünnepség (ea: 5. évfolyam)    december 18. péntek 12 óra alsó, felső 

Téli szünet        december 21. - január 3. (u: dec.18, e: jan.4.) 

London Bridge Országos Angol 3 fordulós verseny  folyamatosan januártól 

Tanulók fizikai állapotának mérése     január 11.- április 23. 

Magyar Kultúra Napja       január 22. péntek 

Félév vége        január 22. péntek 

Osztályozó értekezlet      január 25. hétfő 14 óra felső, január 26. kedd 14 óra alsó 

Félévi értesítők közzététele a Krétában    január 29. péntek 

Félévi értekezlet        február 4. 14 óra  

Tematikus farsang       február 12. péntek (tanítás nélküli munkanap)  

Nyílt nap        február 16. kedd felső tagozat, 17. szerda alsó tagozat 

Tiszán innen, Dunán túl verseny     február  

Megemlékezés a diktatúrák áldozatairól    február 25. 

Angol szépkiejtési verseny helyi     március  

Területi Mezei futóverseny       március      

Március 15-i ünnepély iskolai (7. évf.)    március 12. péntek, 12 óra 

Március 15-i ünnepély települési (7. évf.)    március 15.  

A Víz Világnapja       március 22. 

Nevelési értekezlet (akkreditáció, ökoiskola, mérések)  március 31. szerda 14 óra 

Tavaszi szünet       ápr. 1-6. (u: márc. 30. kedd - e: ápr. 7. szerda) 

Tavaszi szünet       ápr. 1-6. (u: márc. 30. kedd - e: ápr. 7. szerda) 

Horváth István Napok       ápr. 7-14. 

Alsós iskolai tanulmányi versenyek:       

szépírás, helyesírás, olvasás, matematika    ápr. 7-8. szerda, csütörtök 

Felsős tanulmányi versenyek:  



angol, történelem, magyar, matematika:                ápr. 7-8. szerda-csütörtök 

Angol szépkiejtési verseny területi     ápr. 13. kedd, 14 óra 

Képzőművészeti kiállítás, dalünnep, focikupa   április 14. 

Ünnepi megemlék. Horváth István névadóról, faültetés  ápr. 14. szerda (tanítás nélküli munkanap) 
Tanköteles tanulók beiratkozása     április 15-16. 

A Föld Napja - közös éneklés     április 22. 

Rádiós megemlékezés a Holocaust áldozatairól   április 16. péntek 

Tasner Antal napi matematika, angol verseny   április 

Nyugdíjas Anyák napja (Közösségi Ház)     május 

Országos London Bridge angol verseny    ápr.- máj. 

Diákparlament       május 3. hétfő 14 óra 

Madarak és fák napja: öko-tematikus tanítási nap  május 11. 

Népszavazás évfordulója      május 16. szombat 

Idegen nyelvi mérés        május 19. szerda 

Diákolimpia atlétika körzeti megyei, országos döntő  április, május  

Országos kompetenciamérések     május 26. szerda 

NETFIT eredmények feltöltése     május 28. péntek 

Diákolimpia kosárlabda körzetei, megyei döntő   június 

Nemzeti Összetartozás Napja      június 3. csütörtök 

Pedagógus nap meglepetésekkel     június 4. péntek (tanítás nélküli munkanap) 

Idegen ny. mérésről adatküldés     június 11. péntek 

Idegen ny. mérés eredményei honlapon    június 11. péntek 

Osztályozó értekezlet      június 10. csütörtök 14 óra alsó 

június 11. péntek 14 óra felső 

Utolsó tanítási nap       június 15. kedd 

Tanévzáró; ballagás       június 19. szombat 9 óra 

Tanévzáró értekezlet       június 29., hétfő 9 óra 

 

 

A programtervtől eltérni és további programokat szervezni kizárólag az iskolavezetéssel történt előzetes egyeztetés után lehetséges! 

 

 



Hat tanítás nélküli munkanap pedagógiai célra való felhasználása: 
 

 1. nap: Te is lehetsz sirály! Tehetségnap    október 22., csütörtök 

 2. nap: DÖK-nap Mikulás délelőtt     december 4. péntek  

 3. nap: Pályaorientációs nap      december 12. szombat 

 4. nap: Tematikus farsang      február 12. péntek 

 5. nap: Képzőművészeti kiállítás, dalünnep, focikupa, ünnepi megemlékezés Horváth István névadóról, faültetés: 

   ápr. 14. szerda 

 6. nap: Pedagógus nap meglepetésekkel    június 4. péntek  
 

Iskolahívogató a leendő elsősöknek és szüleiknek: 

 
3 + 2 foglalkozás az első és második félévben, rajzpályázat, szülői értekezlet az óvodában 

 

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  

Lázár Ervin program: 

 
Színház-tánc-cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, őshonos állatok bemutató helyeinek meglátogatása a Lázár Ervin program 

keretéhez igazodva. 

Iskolai énekkar foglalkozásainak időpontjai: 
 

Hétfőnként és csütörtökönként a 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. 

november 25. március 23. 

november 25. március 23. 

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. 

február 10. 

február 10. 

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. május 11. 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. 2-3-4. 

8.b szeptember 23. május 11. erdei iskola jún. 2-3-4. 

* tervezett időpontok 

 

 

 

 

Pétfürdő, 2020. augusztus 28. 

 

Kőmives Judit 

          intézményvezető 


