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Toronyi Gazdag Gyula Általános Iskola 
PROGRAMNAPTÁR 
2020/2021. tanév 

Időpont Program Felelős Határidő 

AUGUSZTUS 

24. Pedagógusok jelentkezése  int. vez., 2020.08.26 

26. Tantárgyfelosztás készítése és megküldése a 
fenntartónak jóváhagyás céljából 

int. vez.,  2020. 08.27-ig 

26. Pótvizsga int. vez.- 
helyettes 

augusztus 28. 

29. Áthelyezett munkanap   

31. Tanévnyitó értekezlet int. vez., 2020.08.29. 

SZEPTEMBER 

1. Tanévnyitó ünnepély int. vez.- 
helyettes 

2020.09.01. 

1. Első tanítási nap int. vez. 2020. 
szeptember 1.  

01-12. Szülői értekezletek osztályfőnökök 2020.09.01 és 
2020.09.12. 

4. A szeptember 1-i tanulólétszám jelentése a 
tankerületbe 

int. vez. 2020. 
szeptember 4. 

4. Papírgyűjtés DÖK segítő 
pedagógus 

 

9. Mindennapos testnevelés-„egyesületben legalább 
heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló 
kérelme alapján – amennyiben délután szervezett 
testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az 
egyesület által kiállított igazolással váltható ki”. 

int. vez. 2020. 
szeptember 9-
ig 

10. Munkaközösségi munkaterv elkészítése mk. vezetők 2020. 
szeptember 10. 

11. Tankönyv pótrendelés rögzítése a KELLO felületen és 
fenntartói jóváhagyás 

gazdasági 
dolgozó 

2020. 
szeptember 11-
ig 

15. Iskolai munkaterv elkészítése int. vez. 2020. 
szeptember 15. 

15. Tantestületi értekezlet: Iskolai munkaterv elfogadása int. vez. 2020. 
szeptember 15. 

17. Tanmenetek, osztályfőnöki munkatervek elkészítése osztályfőnökök, 
szaktanárok 

2020. 
szeptember 17. 

20. Munkaterv beküldése a tankerületbe int. vez. 2020. 
szeptember 20. 

21. 8. osztályosok pályaválasztást megalapozó 
kompetencia vizsgálata 

osztályfőnök 2020. 09. 21. és 
2020 10. 12. 
között 

OKTÓBER 

1. Zenei világnap ének szaktanár  

10.03. -
11.27. 

DIFER és GMP mérések alsós mk.  

5. Az október 1-i tanulólétszám jelentése a tankerületbe int. vez. 2020. október 
5-ig 

2- 15. Októberi statisztika elkészítése int. vez.- 2020. október 
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helyettes 15-ig 

6. Az aradi vértanúk emléknapja rendezvény- 
szervezők 

 

9. Általános iskolák felmérik azon első osztályos 
tanulókat, akiknél az alapkészségek fejlesztését 
hangsúlyosabban támogatni kell (DIFER) 

alsós mk. 2020. október 
9-ig 

13. A tankötelezettséget külföldön teljesítő tanulók 
adatainak jelentése a tankerületnek az október 1-jei 
állapot szerint (a járási hivatal kérésére)  

int. vez. 2020. október 
15. 

15. Osztály LVT intézkedési terv készítése osztályfőnökök  

20. Laborgyakorlat a Kanizsai Dorottya 

Gimnáziumban (7. és 8. osztály) 

int. vez . 

helyettes 

2020. október 

20. 

22. Iskolai ünnepély (Okt. 23.) rendezvény- 
szervezők 

 

22. Iskolai LVT intézkedési terv készítése Int. vez.  

22. Általános iskolák jelzik az Oktatási Hivatalnak azon 
első osztályos tanulók létszámát, akiknél az 
alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban 
támogatni kell 

int. vez. 2020. október 
2-ig 

22. Szünet előtti utolsó tanítási nap int. vez. 2020. október 
22.  

22. Az általános iskola tájékoztatja a 8. osztályos 
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 

8. o. 
osztályfőnök 

2020. október 
31-ig 

22. Általános iskola tájékoztatja a 7. osztályos tanulók 
szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával 
kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell 
dönteniük stb. 

7. o. 
osztályfőnök 

2020. október 
31-ig 

10.23-
11.01. 

Őszi szünet   

31. A középfokú iskola értesíti az általános iskolát arról, 
hogy az ott végzett tanulók - a középfokú iskola első 
két évfolyamán - a tanítási év végén milyen 
tanulmányi eredményt értek el. 

középiskolák 2020. október 
31. 

NOVEMBER 

11.01. -
02.28. 

Osztály „amőba” bajnokságok felfüggesztve osztályfőnökök  

11.01-
12.18. 

GMP felmérés gyógy- 
pedagógus 

2020. 
december 20. 

2. Őszi szünet utáni első tanítási nap int. vez. 2020. 
november 2. 
(hétfő) 

7.  Osztálytérkép leadása osztályfőnökök  

12. Magatartás, szorgalom értékelése nevelőtestületi 
értekezlet, fogadóórák 

int. vez.- 
helyettes 

 

20. Országos kompetenciaméréshez szükséges adatok 
megküldése az Oktatási Hivatalnak 

int. vez. 2020. 
november 202. 

20. Általános iskolai Idegen nyelvi méréshez szükséges 
adatok megküldése az Oktatási Hivatalnak 

int. vez. 2020. 
november 20-
ig 
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26. Óvónők és óvodások fogadása „Iskolakóstoló” címmel alsós mk. 2020. 
november 26. 

30. IQ teszt elkészítése osztályfőnökök 2020. 
november 30. 

DECEMBER 

4. DIFER és GMP mérések eredményeinek leadása alsós mk. 2020. 
december 4-ig 

4. Mikulás kupa (labdarúgás) int. vez.  

11. Luca napi vásár DÖK vez.  

11. 8. osztályos tanulók jelentkezése a központi írásbeli 
felvételi vizsgát szervező intézménybe (Arany János 
programba is) 

8. osztályfőnök 2020. 
december 11-ig 

11. „Utcáink-tereink vetélkedő” – DÖK nap DÖK segítő  

12. Nevelési értekezlet  Mk. vezetők 
int. vez. 

2020. 
december 12. 

18. Iskolai karácsonyi ünnepség rendezvény- 
szervezők 

 

18. Karácsonyi rajzverseny eredményhirdetés rajz szaktanár  

18. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap int. vez. 2020. 
december 18.  

12.19. -
01.03 

Téli szünet int. vez.  

 
JANUÁR 

4. Téli szünet utáni első tanítási nap int. vez. 2021. január 6.  
 

06- 22. Meixner olvasólapokkal 5. osztályos felmérés gyógypeda-
gógus 

 

06. HIT és erkölcstan órák jelentése int. vez.  

13- 22. 6. 8. osztályos tanulók félévi felmérései int. vez. 2021. január 
22.  

01.11- 
04.23. 

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének 
vizsgálata (NETFIT) 

testnevelő 2021. január 
11. és 2021. 
április 23. 
között 

11-22. 6. és 8. osztályosok félévi felmérése szaktanárok 2021.01.22. 

22. Magyar Kultúra Napja mk. vez.  

22. Félév utolsó tanítási napja int. vez.  

23. Központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamokra, 
az Arany János Tehetséggondozó Programra, és az 
érintett 6. és 8. évfolyamos gimnáziumokban 

int. vez.,  
szülők 

2021. január 
23. 10.00  

25. Félévi osztályozó értekezlet int. vez. h.  

28. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. 
évfolyamokra, az Arany János Tehetséggondozó 
Programra, továbbá a 6. és 8. évfolyamos 
gimnáziumokban 

int. vez.,  
szülők 

2021. január 
28. 14.00 

29. Félévi értesítő megküldése a szülőnek  osztályfőnökök 2021.01.29 

    

FEBRUÁR 

1.  Félévi értekezlet: A félévi pedagógiai munka 
elemzése, értékelése nevelőtestületi értekezleten 

int. vez. 2021. február 
1. 

2 –5 Osztály szülői értekezletek osztályfőnökök  
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8. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézmények a Hivatal által meghatározott módon 
értesítik az írásbeli eredményről a tanulókat 

 2021. február 
8. 

8. A félévi nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvének 
megküldése iskolaszéknek, intézményi tanácsnak és a 
tankerületnek (papír alapon) 

int. vez. 2021. február 
8-ig 

8. A félévi statisztika és beszámoló megküldése a 
tankerületnek (e-mailben) 

int. vez. 2021. február 
8-ig 

10. Adatszolgáltatás az OH-nak a LVT tanulókról int. vez. 2021. február 
10-ig 

14-21. Iskolai farsang DÖK segítő 2021. február 
21. 

15. A tankötelezettséget külföldön teljesítő tanulók 
adatainak jelentése a tankerületnek a február 1-jei 
állapot szerint (a járási hivatal kérésére)  

int. vez. 2021. február 
15. 

19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési 
lapokat a középfokú iskolának, a tanulói adatlapok 
első példányát a Felvételi Központnak 

8. osztályfőnök 
iskolatitkár 

2021. február 
19. 

25. „Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 
napja” (február 25.) 

int. vez. h. 2021. február 
25. 

26 Városkörnyéki sportverseny megrendezése 
 

testnevelők 2020. február 
26. 

MÁRCIUS 

03.01 – 
03.14. 

Egyházi jogi személy a hit- és erkölcstan oktatás 
megszervezéséről tájékoztatást ad a tanulóknak és 
szülőknek. 

int. vez., 
egyház 

2021. március 
1. és 14. között 
az iskola int. 
vez.je által 
kijelölt 
időpontban 

03.01.-
05. 

PÉNZ 7, pénzügyi témahét pedagógusok  

8. Nemzetközi nőnap, osztályfőnökök  

12. Március 15- i ünnepély rendezvény- 
szervezők 

 

12. Éves (pedagógus) beiskolázási terv elkészítése 
(beküldése a tankerületbe)  

int. vez. 2021. március 
12.  

16. A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a felvételi 
jegyzéket 

középiskola 2021. március 
16. 

17. Nyílt nap, bemutató óra alsós mk.  

21. Víz világnapja természetvé-
delmi szakkör 

 

03.22- 
03.26 

Digitális témahét 
 

int. vez.  

23. A következő tanévi hit- és erkölcstan oktatás 
megszervezését vállaló egyházi jogi személyek 
közzététele az iskola honlapján 

int. vez., 
egyházi jogi 
személy  

2021. március 
16. és 31. 
között 

24. Az általános iskola elzárva őrzi az eredeti tanulói 
adatlap 1 példányát, a módosító adatlapot megküldi a 
Felvételi Központnak. 

8. o. 
osztályfőnök, 
iskolatitkár 

2021. március 
24. 

24. Nyílt nap, bemutató óra alsós mk.  

30. Nyuszi kupa- utolsó tanítási nap testnevelők  

30. IQ teszt elvégeztetése osztályfőnökök 2021. március 
30. 
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31. 
 

Óvodás szülők tájékoztatása int. vez. 
leendő 1. 
osztályt tanító 

2021.03.31. 

31 A tavasz szünet előtti utolsó nap - nevelési értekezlet int. vez. 2021. március 
31.. (szerda) 

ÁPRILIS 

1-6. Tavaszi szünet   

7. A tavasz szünet utáni első tanítási nap int. vez. 2021. április 7.  

    

9. Költészet napja: versmondó verseny mk. vez.  

12. Űrhajózás napja fizika szaktanár  

04.15 – 
04.16. 

Általános iskolai beiratkozás  int. vez. 
iskolatitkár 

2021. április 15 
és 16. között 

15. Magatartás, szorgalom értékelése nevelőtestületi 
értekezlet, fogadóórák 

int. vez.- 
helyettes 

 

16. Holokauszt emléknap, majd koszorúzás (ápr. 16.) DÖK vez. 2021. április 
16. 

04.19 – 
04.23. 

A projektoktatást lehetővé tevő témahétben való 
részt vétel- fenntarthatóság-környezettudatosság 
témahete 

int. vez.h. 2021. április 
19-23. 

21. „Az éltető víz” természetvédelmi verseny alsósoknak mk. vez.  

22. Föld világnapja földrajz 
szaktanár 

 

23 Az éltető víz” vetélkedő alsós projektnap mk. vez.  

23. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének 
vizsgálatával kapcsolatos mérés eredményeinek 
feltöltése a NETFIT informatikai rendszerbe 

testnevelő 2021. április 
23. 

23. Tankönyvrendelés rögzítése a KELLO felületen és 
fenntartói jóváhagyás 

tankönyv- 
felelős 

2021. április 
23-ig 

28. Általános iskola 1. évfolyamára beiratkozott tanulók 
adatainak megküldése a fenntartó részére 

int. vez. 2021. április 
23-ig 

30. A középfokú iskola megküldi a felvételről vagy 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az 
általános iskoláknak. 

középiskola 2021. április 
30. 

MÁJUS 

1. Munka ünnepe (tanítási szünet) int. vez.  

5.  Európa nap osztályfőnökök  

9. Madarak és fák napja Biológia 
szakkör 

 

05. 15 – 
06.25. 

Tankönyv alaprendelés módosítása tankönyv- 
felelős 

2021. 05.15-
2021. 06.25. 

19. Idegen nyelvi mérés általános iskolákban (német 
nyelv; 6. és 8. évfolyam) 

német 
szaktanár 

2021. május 
19. 

19. Gazdag Gyula labdarúgó emléktorna testnevelők  

20. Gazdag Gyula nap int. vez.h.  

21. Megyei német nyelvi szóbeli verseny német 
szaktanár 

 

26. 2021/2022. tanév I. félévi előzetes tantárgyfelosztás 
elkészítése és beküldése 

int. vez. 2021. május 
26-ig 

26. Országos kompetenciamérés koordinátor 2021. 05 27. 

28. Gyermeknap DÖK segítő  

29. 1. és 4. évfolyamosok év végi felmérései alsós mk. vez. 2021. 05 29. 
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Fülöp István  

intézményvezető 

30. Hősök napi koszorúzás DÖK vez. int. vez. 

31. Meixner olvasólapokkal felmérés alsós mk. 2021. május 
31. 

JÚNIUS 

4. Nemzeti összetartozás napja int. vez.  
felelősök  

 

4.  Részvétel az óvodások ballagásán leendő elsős 
tanító, int. vez. 

 

11. Idegen nyelvi mérés közzététele a honlapon int. vez. h.  

11. Diákparlament DÖK segítő 
pedagógus 

2020. 
szeptember 11. 

11. Utolsó tanítási nap int. vez.  

14. Sportnap  testnevelők   

14. Általános iskolai Idegen nyelvi mérés tanulói és 
intézményi adatainak megküldése az OH-nak 

int. vez. 2021. június 
16-ig 

14. Év végi osztályozó értekezlet int. vez. h.  

15. Tanulmányi kirándulás osztályfőnökök  

17. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a járási 
hivatalnak és a tankerületnek, amennyiben 
kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a HÍD 
programba 

int. vez. 2021. június 
17. 

19. Tanévzáró ünnepély, ballagás int. vez.h.  

06.22- 
06.24. 

Beiratkozás a középfokú iskolákba és a HÍD 
programba  

szülők 2021. június 
22-24. 

24. A tanévi pedagógiai munka elemzése, értékelése 
nevelőtestületi értekezleten 

int. vez. 2021. június 
30-ig 

25. Tankönyvrendelés módosítása a KELLO felületen tankönyv- 
felelős 

 

30. Azon tanulók nevének felterjesztése a szakértői 
bizottsághoz, akiknek felülvizsgálata a következő 
tanévben esedékes 

int. vez. 2021. június 
30-ig 

30. A hit- és erkölcstan csoportok létszámáról a fenntartó 
tájékoztatása 

int. vez. 2021. június 
30-ig 

30. Adatszolgáltatás az OH-nak az LVT tanulókról int. vez. 2021. június 
30-ig 


