
 
Ütemterv, naptári terv  

A Turai Hevesy György Általános Iskola eseménynaptára 
2016/2017.  

 
Augusztus    
Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/ 

Számonkérés 
24.   
9.00 

- bejelentkezés 
- tanév rendje 
- személyi 
változások 
tárgyi feltételek 
alakulása  
tantárgyfelosztás 
tanévnyitó 
értekezlet, 
- munkaterv 
bemutatása 
- beszámolók a 
nyári 
eseményekről 
- tanévnyitó 
ünnepség 
szervezése 
 

Igazgató 
 
 
Helyettesek 
alsós helyettes 
 felsős helyettes 
Igazgató 
 
 
 
program felelősei 
 
4. és a 8. évfolyam 

 

25.  
8.00 

- javítóvizsgák 
feladatsorainak 
elkészítése, 
leadása  
- alsós 
munkaértekezlet 
8.00 
- kibővített 
vezetőségi 
értekezlet 11.00 
- eseménynaptár 
összeállítása –
tervezet- 
- teremdekorálás, 
szertárak 
rendezése 
 
 

 
nevelőtestület 
 
alsós 
igazgatóhelyettesek 
tanítók 
vezetőség, 
munkaközösség 
vezetők 
érdekképviselet 
vezetői 
helyettesek 
 
teremfelelősök 

Iskolaigazgató 

26.  
 

- Tankönyvek 
átvétele 
 
  

tankönyvfelelős, 
alsós 
igazgatóhelyettes 
 
 

 

29. hétfő 
8.00 

javítóvizsga 
- tanulók 
osztályba 
sorolása 

tantestület 
igazgatóhelyettesek 
 

Iskolaigazgató 



- tankönyvek 
kiosztása  
 
 
 

tankönyvfelelős, 
alsós 
igazgatóhelyettes 
 

30. kedd épületbejárások 
 
tankönyvek kiosztása 
 
 
 
- Iskolahívogató! 
Új elsősök 
látogatása az 
Iskola úti 
iskolában  
 

helyettesek, 
gazdasági vezető 
felsős tantestület 
tankönyvfelelős, 
 alsós 
igazgatóhelyettes 
 
 
alsós helyettes 
1 évfolyam tanítói 
 

Iskolaigazgató 

31. szerda - Tanévnyitó ünnepély 
18.00 óra 
 
 

4. 8. évfolyam 
igazgató 
 

 

    
Szeptember    
Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/ 

Számonkérés 
1.  
 

- első tanítási nap   

01-04. - szakkörök szervezése 
 

szakkörvezetők Iskolaigazgató 

01-07. szülői értekezletek 
1. évfolyam 1-én.  
(csütörtök) 
2. és 5. évfolyam 5-én 
(hétfő) 
3. és 6. évfolyam 6-án 
(kedd) 
4. és 7. évfolyam 7-én 
(szerda) 
8. évfolyam 8-án 
(csütörtök) 
E osztály 
 
SZMK választás 
  

osztályfőnökök Iskolaigazgató 

7. szerda fejlesztős, napközis és 
tanulószobás órarendek 
leadása 

tanítók, napközis 
nevelők, 
fejlesztőpedagógusok 

 

1-9. Az egész napos oktatás-
nevelés tanévre vonatkozó 
megszervezése 

Osztályfőnök Kérdőívek 
leadása 

12. hétfő munkaközösségek, 
osztályfőnöki-, DÖNK, 
könyvtár, 

felelősök Iskolaigazgató 



gyermekvédelem, éves 
munkatervének leadása 
 

13. kedd SZMK + intézményi 
tanács értekezlet 

Iskolaigazgató  

13. kedd DÖNK gyűlés, 
munkaterv 
véleményezése 

DÖNK vezetés  

14. szerda tantestületi értekezlet 
munkaterv elfogadása 

Iskolaigazgató  

15. csütörtök Tankönyvek kiadása, 
tankönyvellátás 

Tankönyvellátásért 
felelős 

Iskolaigazgató 

15. csütörtök tanmenetek,  
egyéni fejlesztési naplók,  
tanulói nyilvántartás, 
osztálynaplók, napközis 
naplók, tanulószobás 
naplók, szakköri napló és 
foglalkozási tervek 
leadása, 

munkaközösség-
vezetők, 
gyermekvédelmi 
felelős, fejlesztő 
pedagógusok 
osztályfőnökök, 
napközis nevelők, 

 

 papírgyűjtés 
 

DÖNK  

19. hétfő 
Tanórán kívüli 
foglalkozásokra 
jelentkezés felmérése 

Osztályfőnök Kérdőívek 
leadása 

19. hétfő szakkörök indulása szakkörvezetők Iskolaigazgató 
20-22 kedd, 
szerda, 
csütörtök 

papírgyűjtés 
(Tabán u. 21-én) 

DÖNK  

21. szerda elektronikai 
hulladékgyűjtés 

Jenei Csabáné  

4. hét    
29. csütörtök Tücsökavató,  

 
DÖNK, 5. évfolyam  

30. péntek októberi statisztikai 
adatok leadása 

osztályfőnökök 
helyettesek 

 

30-ig 
Intézményi önértékeléssel 
kapcsolatos elvárás 
rendszer meghatározása  

Int. önértékelési 
csoport Iskolaigazgató 

30-ig Éves önértékelési terv 
elkészítése 

Int. önértékelési 
csoport Iskolaigazgató 

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató  
Október    
Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/ 

Számonkérés 
3. hétfő fogadó óra tantestület  
4. kedd Állatok Világnapja 

állatsimogató 
15.00 órától Park út 

Öko-csoport 
 
 

 

6. csütörtök megemlékezés az Aradi 
Vértanúkról 
 

Kálna Tibor 
 
 

 



7. péntek Hevesy nap – 
megemlékezés 
-DIFER mérésben 
résztvevők névsorának 
összeállítása 
 

5. évfolyam 
 
1 évfolyam 
osztályfőnökei 
 
 

 
 
Alsós 
igazgatóhelyettes 

2. hét Regionális komposztbuli Jenei Csabáné  
8. szombat Spar Budapest Maraton Kovács Tibor  
15. szombat áthelyezett tanítás nélküli 

munkanap 
október 31 miatt 
1. igazgatói szünet 
TANTESTÜLETI 
KIRÁNDULÁS 

  

15-23 a programozás hete Benedekné Fekete 
Hajnalka 

 

20. csütörtök zöldség- és 
gyümölcsfesztivál 

Öko-csoport  

21. péntek megemlékezés az 1956-
os forradalom és 
szabadságharcról 
 
DIFER vizsgálatban 
érintett tanulók 
létszámának jelentése 
 

Kálna Tibor 
 
 
 
alsós helyettes 
 
 

 

27. csütörtök  -Erntedankfest, 
Halloween 

idegen nyelvi 
munkaközösség 
 

 

28. péntek őszi szünet előtti utolsó 
tanítási nap 
8.-os osztályfőnökök 
tájékoztatják a felvételi 
eljárás rendjéről a 
tanulókat 
 

 
 
8. évfolyam 
osztályfőnökei 

 

31-ig 
Pedagógus igazolványok 
érvényesítése az 
érvényesítő matricákkal 

Iskolaigazgató 
 

31-ig 
Adatszolgáltatás a 
közoktatási információs 
tájékoztató rendszerbe 

Iskolaigazgató 
 

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató  

 

Éves önértékelési terv 
szerint a hónapra 
meghatározott feladatok 
ellátása 

Int. önértékelési 
csoport 

Iskolaigazgató 

November    
Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/ 

Számonkérés 
02-04. Őszi szünet   



7. hétfő őszi szünet utáni első 
tanítási nap 
pályaválasztási szülői 
értekezlet 

 
felsős helyettes 
8. évfolyam 
osztályfőnökei 
 

 
 
Iskolaigazgató 

11. péntek negyedéves értékelés 
kiosztása 
 

alsós helyettes, elsős 
osztályfőnökök 

 

26. szombat 
 

Jótékonysági Alapítványi 
Bál 
 

tantestület 
 

 

16.-20. óvónők látogatása az 1. 
évfolyamon 

alsós helyettes 
elsős osztályfőnökök 

 

21. hétfő szülők tájékoztatása a 
gyengén haladó 
tanulókról 

helyettesek, 
osztályfőnökök 

 

25-ig Kompetencia felméréshez 
szükséges adatszolgáltatás 

Felsős 
igazgatóhelyettes 

Iskolaigazgató 

28. hétfő fogadóóra tantestület  
 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató  

 

Éves önértékelési terv 
szerint a hónapra 
meghatározott feladatok 
ellátása 

Int. önértékelési 
csoport 

Iskolaigazgató 

    
December    
Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/ 

Számonkérés 
december 2.  DIFER mérések 

lebonyolítása 

 

fejlesztő 
pedagógusok 

 

Alsós 
igazgatóhelyettes 

06.  Mikulás délutánok 
Mikulás suli-buli 16.00-
18.00 

tantestület 
osztályfőnökök 

 

09. péntek - központi írásbeli 
vizsgára jelentkezés 

8. évfolyam 
osztályfőnökei 
 

Felsős 
igazgatóhelyettes 

16. péntek kiértesítés osztályozó 
vizsgára 

osztályfőnökök Felsős 
igazgatóhelyettes 

21. szerda a téli szünet előtti utolsó 
tanítási nap 
karácsonyi 
műsorok, 
Felnőttek karácsonya 

Heine Éva 
Tóth-Sebes Péter 
alsóban 
osztályszinten, 
felsőben 
évfolyamszinten 
 

 

12.22. – 01.02. téli szünet   

 

Éves önértékelési terv 
szerint a hónapra 
meghatározott feladatok 
ellátása 

Int. önértékelési 
csoport Iskolaigazgató 



 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató  
Január    
Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/ 

Számonkérés 
2017. január 3. 
kedd 
 

a téli szünet utáni első 
tanítási nap 

 
 

 

01.-09 - 04.30. a tanulók fizikai 
állapotának és 
edzettségének a 
vizsgálata az 5-8. 
évfolyamon  

osztályfőnökök Iskolaigazgató 

09. hétfő osztályozó vizsga 
feladatainak leadása 

szaktanárok  

16. hétfő osztályozó vizsga 
 

tantestület Iskolaigazgató 

20. péntek I. félév vége  
osztályozó értekezlet  
 

igazgató, helyettesek, 
tantestület 
 

 

21. szombat  központi írásbeli vizsga 
 

  

23. hétfő munkaközösség-vezetők 
félévet értékelő 
megbeszélése 
 

vezetőség  

27. péntek félévi értesítések 
kiosztása 
 

osztályfőnökök  

30. hétfő tantestületi nevelési 
értekezlet: félévi 
értékelés 
 

vezetőség, tantestület Iskolaigazgató 

 

Éves önértékelési terv 
szerint a hónapra 
meghatározott feladatok 
ellátása 

Int. önértékelési 
csoport Iskolaigazgató 

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató  
Február    
Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/ 

Számonkérés 

6-ig 

A pedagógusok felhívása 
a továbbképzésük 
érdekében a beiskolázási 
tervbe való jelentkezésre 

Iskolaigazgató 

 

13-ig 

Tankönyvrendelés 
elkészítése, 
véleményeztetése (DÖNK 
SZMK Intézményi 
Tanács) 

Iskolaigazgató 

 

6-16. szülői értekezletek: 
8. évfolyam 01-én szerda 
E. osztály           

osztályfőnökök  



1. évfolyam 02-án, 
csütörtök 
2. évfolyam 06-án hétfő  
3. évfolyam 07-én kedd 
4.- évfolyam 08-án 
szerda 
5. évfolyam 09-én 
csütörtök 
6. évfolyam 13-án hétfő 
7. évfolyam 14-én kedd 
 

15. szerda Felvételi jelentkezési 
lapok továbbítása 

felsős helyettes, 
 8. évfolyam 
osztályfőnökei 

 

24. péntek FÉLÉVVÁLASZTÓ 
2. igazgatói szünet 
Továbbképzési nap 

  

20 - március 
09. 

középfokú szóbeli 
meghallgatások 
 

  

20-23. Egészségnapok témahét Öko-csoport  
21-22. Nyílt nap a Hevesyben 

(kedd) és a Tabánban 
(szerda) 

tantestület  

28. kedd nyílt nap az Iskola úton tantestület  

 

Éves önértékelési terv 
szerint a hónapra 
meghatározott feladatok 
ellátása 

Int. önértékelési 
csoport Iskolaigazgató 

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató  
Március    
Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/ 

Számonkérés 
1. szerda nyílt nap a Park úton tantestület  
2. csütörtök felsős farsang   
3. péntek alsós farsang   
6-10. hétfő-
péntek 

pénzügyi gazdálkodási 
projekt témahét 

tantestület Iskolaigazgató 

8-9.  Alsós Ki mit tud? alsós helyettes, 
munkaközösség 
vezetők 

 

14. kedd megemlékezés az 
1848/49-es 
forradalom és  
szabadságharcról 

Lakatos Gyula  

16. csütörtök Vers- és prózamondó 
verseny (Hevesy úton) 

magyar nyelvi 
munkacsoport 

 

16-17. A tanulók felvételi 
adatlapjai módosításának 
lehetősége 

felsős helyettes. 8. 
évfolyam 
osztályfőnökei 

ethztijij7ijrgt4 

20. A felvételi módosító 
tanulói adatlapok 

Felsős 
igazgatóhelyettes 

 



megküldése a Felvételi 
Központnak 

31-ig 
Utazási utalványok 
kiadása Iskolaigazgató  

 

Éves önértékelési terv 
szerint a hónapra 
meghatározott feladatok 
ellátása 

Int. önértékelési 
csoport Iskolaigazgató 

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató  
Április    
Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/ 

Számonkérés 
3. hétfő fogadóóra tantestület  
3. – 7. Digitális témahét   
4. kedd  vers ünnepe magyar nyelvi 

munkacsoport 
 

7.  ideiglenes felvételi 
rangsor  

  

10. hétfő         
 beiratkozási 
időponttól 
függ 

bemutatkozó értekezlet 
leendő elsős szülőknek 

alsós helyettes, 
leendő tanítók 

Iskolaigazgató 

 elsősök beiratkozása alsós helyettes Iskolaigazgató 
8. szombat Vivicitta Kovács Tibor  
12. szerda utolsó tanítási nap a 

tavaszi szünet előtt 
  

13.- 18. tavaszi szünet   
19. szerda 3. igazgatói szünet 

Nevelési értekezlet 
  

20. csütörtök első tanítási nap a tavaszi 
szünet után 

  

25. kedd Tankerületi informatikai 
verseny  

Tóth-S. Péter  

24. – 28.  
 
 
24. hétfő 
25-26 kedd-
szerda 
 
27. csütörtök 
28. péntek 

Fenntarthatóság – 
környezettudatosság 
témahete 
Föld napja 
látogatás a szelektív 
hulladékgyűjtő 
telephelyre 
Ovik, piactér: kitelepülés 
Critical Mass 

Öko-csoport, 
tantestület 

Iskolaigazgató 

 REGIONÁLIS 
FÖLDNAP 
BOLDOG 

  

26.  középfokú iskolák 
megküldik a felvételi 
eredményeit 

  

Április 27.-
május  

anyák napi ünnepségek 
 

osztályfőnökök  



utolsó hét értesítés kiküldése a 
gyengén teljesítő 
tanulóknak 

helyettesek 
osztályfőnökök 
 

 

 

Éves önértékelési terv 
szerint a hónapra 
meghatározott feladatok 
ellátása 

Int. önértékelési 
csoport Iskolaigazgató 

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató  
Május    
Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/ 

Számonkérés 
8. hétfő fogadó óra, mert a 

korábbi időpont üközött 
az alsós anyák napi 
ünnepségekkel 

tantestület  

9. kedd kiértesítés osztályozó 
vizsgára 

  

10. szerda Madarak és Fák Napja 
projektnap 

Öko-csoport  

17. szerda Idegen nyelvi mérés 6. 8. évfolyam, nyelvi 
szakma csoport, 
felsős helyettes 

Iskolaigazgató 

24. szerda OKÉV mérés felsős helyettes 
6. és 8. évfolyam 
osztályfőnökei 

Iskolaigazgató 

26. péntek tanulmányi kirándulás tantestület  
31. szerda Diákgála DÖNK, tantestület  

 

Éves önértékelési terv 
szerint a hónapra 
meghatározott feladatok 
ellátása 

Int. önértékelési 
csoport Iskolaigazgató 

 Szakmai ellenőrzés Iskolaigazgató  
Június    
Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/ 

Számonkérés 
2. péntek - Nemzeti összetartozás 

napja 
Sóty Katalin  

9. hétfő - Osztályozó vizsga helyettesek, 
tantestület 

Iskolaigazgató 

    
    
10. péntek év végi beszámolók 

leadása 
 

munkaközösség-
vezetők, felelősök 
 

 

2. hét - a 4. évfolyam átadása érintett 
osztályfőnökök 

 

13. kedd - Tura-túra projekt tantestület  
14. szerda - gyereknap 

4. igazgatói szünet 
DÖNK, tantestület  

15. csütörtök utolsó tanítási nap vagy a  
5. igazgatói szünet 

  



15. csütörtök 
 

 osztályozó értekezletek 
alsó és felső tagozaton 
bizonyítványok, 
anyakönyvek írása. 
 

helyettesek, 
tantestület 

 

 
16. péntek 

bizonyítványok, 
anyakönyvek 
írása 
statisztikák leadásának 
határideje 
bizonyítványok, 
anyakönyvek átvétele 
 

osztályfőnökök, 
igazgató 
helyettesek 

 

17. szombat Ballagás 7. évfolyam, 
tantestület. 

 

19-ig 
Tanköteles, felvételt nem 
nyert tanulókról a jegyző 
értesítése 

Iskolaigazgató 
 

19-21 hétfő-
szerda 

bizonyítványok, 
anyakönyvek 
leadása 
 

  

22. csütörtök 
18.00 

évzáró ünnepély, 
bizonyítványosztás 

6. évfolyam 
vezetőség, 
osztályfőnökök 

 

23. péntek 
vagy 
26. hétfő 9.00 
óra 

Nevelőtestületi értekezlet 
(pedagógiai munka 
elemzése, értékelése, 
hatékonyságának 
vizsgálata, tanévzáró) 

Iskolaigazgató 

Jegyzőkönyv 
megküldése a 
fenntartónak. 
 

27. kedd javítóvizsga feladatainak 
leadása 

szaktanárok  

21-30. tanmenetek korrekciója 
leltározás, szertárak 
rendbetétele, 
szakmai csoportok 
értekezése, 
pedagógusok által 
használt eszközök 
leadása, 
lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók 
kigyűjtése, 
épületbejárások, 
csapatépítő programok. 
 

tantestület, vezetőség,  

 
 
 


