Szülői munkaközösség munkaterve 2018/19-es tanév - 1./3 oldal
Esemény/feladat

Határidő

Felelős, érintettek

2018.09.03

intézményvezető, szülők

2018.09.03

intézményvezető, of.

3. Szülői értekezletek szervezése

2018.09.03 - 09.21

of., szülők

4. Testnevelés alóli felmentést kérők vizsgálata

2018. szeptember

védőnő, szülők

5. Fejlesztő foglalkozások megszervezése

2018. szeptember

fejlesztőpedagógusok, of.,
gyógypedagógusok, szülők

6. Őszi hulladékgyűjtés

2018.09.10

DÖK vezető, szülők

7. SZM választmány munkaterv

2018.10.16

iskolavezetés, SzM, szülők

2018.10.15-19

alsós munkaközösség, szülők

2018.10.18

iskolavezetés, társadalomtudományi
munkaközösség

2018.10.29 - 11.02

intézményvezető, of., szülők

2018.11.12-16

intézményvezető, SZM, ofők,

2018.11.24

intézményvezető, szülők

2018. december

szülők, alsós munkaközösség-vezetők

1. Tanévnyitó ünnepély
2.

A tanévkezdéshez szükséges igénylőlapok
kiosztása

8. Mesehét
9. Iskolai ünnepség október 23-a tiszteletére
10. Őszi szünet
11. Novemberi egészségnevelési hét
12. Jótékonysági Bál
13. Nyílt napok az elsősöknek
14. Pályaválasztási szülői értekezlet
15.

Fórum a leendő első osztályos osztályos tanulók
szüleinek

2018. 11.28
2018.12.13

intézményvezető, szülők, pályaválasztási
felelős
intézményvezető, szülők, alsós
munkaközösség-vezetők

Megjegyzés

Szülői munkaközösség munkaterve 2018/19-es tanév - 2./3 oldal
Esemény/feladat

Határidő

Felelős, érintettek

2018. december

intézményvezető, ofők

2018. december - 2019.
február

szülők, pályaválasztási felelős

2018.12.21

osztályfőnökök, szülők

2018.12.22-2019.01.04

intézményvezető, szülők

2019. január

beiskolázási munkacsoport, szülők

2019. január

szülők, ofők, tankönyvfelelős

22. Az első félév vége

2019.01.25

intézményvezető, szülők

23. A félévi értesítők kiosztása

2019.02.01

intézményvezető, ofők, szülők

24. Első osztályosok sportiskolai felvételije

2019.02.04

25. Első osztályosok sportiskolai pótfelvételije

2019.02.18

16. A bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítése
17. Nyílt napok nyolcadikosoknak
18. Karácsonyi ünnepség
19. Téli szünet
20. Iskola hívogató leendő elsősöknek
21.

A tankönyvellátás eljárásrendjének elkészítése, a
mindenkori hatályos kormányrendelet alapján

intézményvezető, tesnevelés
munkaközösség, szülők
intézményvezető, testnevelés
munkaközösség, szülők

26. SzM választmányi ülés

2019. február

SZM, szülők, intézményvezető

27. Iskolai farsang

2019.02.20-ig

DÖK, szülők, intézményvezetőhelyettesek

28. 8. évfolyamosok beiskolázása

2019. február

29. Ünnepség március 15-e tiszteletére
30. Tavaszi szünet

2019.03.14
2019.04.19-04.28

pályaválasztási felelős, intézményvezető,
szülők
intézményvezető, alsótagozatos
munkaközösség
intézményvezető, szülők

Megjegyzés

Szülői munkaközösség munkaterve 2018/19-es tanév - 3./3 oldal
Esemény/feladat

Határidő

Felelős, érintettek

31. 8. évfolyamos tanulók fényképezése

2019. április

8. évf. osztályfőnökök, szülők

32. Fórum a leendő ötödikes tanulók szüleinek

2019. április

intézményvezető, szülők

33. SzM választmányi ülés

2019. május

SZM, szülők, intézményvezető

2019. május

Természetudományos I. munkaközösség,
szülők

35. Tavaszi hulladékgyűjtés

2019.május

DÖK vezető, szülők

36. A bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítése

2019. május

intézményvezető, ofők

37. Idegen nyelvi kompetenciamérés

2019.05.22

intézményvezető, ofők, szülők

2019. május vége

intézményvezető, intézményvezetőhelyettesek, ofők, szülők, SzM

39. Országos kompetenciamérés

2019.05.29

intézményvezető, ofők, szülők

40. Gyermeknap, családi nap

2019.05.31

41. Leendő elsősök szülői értekezlete

2019. június

34.

Matematika tanulmányi verseny
(4. évfolyam)

38. Év végi gyermekgála

42. Ingyenes tankönyvek visszaszedése

intézményvezető, osztálytanítók, szülők,
Dök vezető, SZM, szülők
intézményvezető, intévezető-helyettesek,
szülők

2019.06.11-13

tankönyvfelelős, könyvtáros, szülők, of.

43. Osztálykirándulás

2019. június

szülők, of.

44. Utolsó tanítási nap

2019.06.14

intézményvezető, helyettes, ofők

45. Ballagási főpróbák

2019.06.14

intézményvezető, helyettes, ofők

46. Ballagás

2019.06.15.

9 óra

intézményvezető, szülők

47. Tanévzáró ünnepség

2019.06.21. 17 óra

intézményvezető, szülők

Megjegyzés

