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A munkaterv összeállításánál a következő dokumentumokat vettük alapul.
- Köznevelési törvényt
- Az Emberi Erőforrások miniszter EMMI rendeletét a 2018/2019. tanév
rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletet
- A pedagógiai programot
- A munkaközösségek és más szervezetek dokumentumait és programjait.
Munkaterv felépítése

I.
II.
III.
IV.
V.

Helyzetelemzés
2018/2019. tanév fő feladatai
Feladatok ütemezése
A munkaközösségek, DÖK munkatervei, programjai
Tanulmányi versenynaptár

I. HELYZETELEMZÉS
Tárgyi feltételek
A működtetést és a fenntartást 2017. január 1-vel a Nyíregyházi Tankerületi
Központ végzi. Az iskola állapota, működése igen fontos szerepet tölt be
településünk életében.
Egy település óvoda, iskola nélkül nem létezhet. Igen fontos szerepet töltenek be
a település közösségi munkájában, életében, fejlődésében.
Együtt gondolkodunk a fenntartóval, településünk önkormányzatával és
lakóival.
Fenntartónk és településünk önkormányzata, a Nemzetiségi Önkormányzat
mindent megtesznek fejlődésünkért, előrehaladásunkért.
A 2018/2019-as tanévben is működtetjük a büfét gyermekélelmezésen keresztül.
Kizárólag csak önköltségi áron. Felhasználjuk a tanulók által termesztett
zöldségféléket. Biztosítjuk számukra az egészséges táplálkozást.
- Így elértük azt, hogy nincs éhes gyermek iskolánkban.
- Megtörtént a nagytakarítás, udvarrendezés.
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Tanulóinkat szeptember 1-vel most is rendezett, tiszta környezet várja.
Tárgyi eszközöket nem vásároltunk. Az IKT eszközeink működőképesek,
kollégáink örömmel használják.
Ismételten felhívjuk a kollégák figyelmét eszközeink állagmegóvására.
Tankönyveinket, irodaszereinket időben megkaptuk és időben kiosztásra
kerültek.
Így felkészülten tudjuk elkezdeni a 2018/2019. tanévet.
Személyi feltételek
A nevelőtestület összetételében változás következett be.
Tóth László, Liptákné Lekli Ágnes, Lukácsné Bodzás Edit kollégák
munkahelyet váltottak, már nem intézményünk alkalmazottai.
Két új kolléga érkezett Téglási József földrajz-testnevelés és Figula-Arany Dóra
tanító szakos.
2018. szeptember 3-tól tovább folytatódik a pedagógus munkaidő beosztásának
nyilvántartása.
A kormányrendelet továbbra is előírja, hogy a pedagógus a kötött munkaidő
teljes egészét, 32 órát köteles a nevelési-oktatási intézményben tölteni.
Kivétel akkor lehetséges, ha az intézményen kívül kell a feladatot ellátni
(színház, kirándulás stb.) megbízás alapján. A teljes munkaidő fennmaradó
részében a pedagógus a neveléssel és oktatással összefüggő egyéb feladatot lát
el.
- Helyettesítésre a pedagógusokat napi kettő, vagy heti hat órában lehet
beosztani. Az is előfordulhat kirívó esetben, hogy adott pedagógusnak
heti 3 tanítási órát kell meghatározni, külön díjazás nélkül. (betegség,
igazolt távolmaradás)
- A 2018/2019. tanévben egy első osztályt tudtunk indítani. Az óvodában
többszöri látogatás alkalmával felmértük a gyerekeket. Az osztály
összetétele nagyon vegyes.
.
- Az alsó évfolyamokon egész napos (iskolaotthonos) oktatás folyik.
- A 2018/2019. tanévben egy napközis és egy tanulószoba működik,
természetesen a szülői és a gyerekek igényeinek megfelelően. Az 5-6.
évfolyamon napközi, míg 7-8. évfolyamon tanszoba működik 1600-ig.
- A PP-nak megfelelően tovább folytatjuk a csoportbontásokat
matematikából, (emeltszintű) nemzetiségi német nyelvnél, magyar,
technika és informatika tantárgyaknál, főleg azon évfolyamoknál, ahol
csak egy osztály van egy évfolyamon.
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- A német nemzetiségi nyelv felmenő rendszerben ma már 1-8.
évfolyamokon teljes egészében heti 5 nemzetiségi német és 1 órában
népismeretet tanulnak.
- A 2015/2016-os és a 2016/2017. tanév végén tanulóink közül már
nyelvvizsgával mehettek továbbtanulni, alap illetve középfokú
nyelvvizsgával.
- Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat a 2018/2019. tanévben
Kéningerné Farkas Mária és Kéningerné Lekli Anikó kolléganők látják el.
- A diák önkormányzati munkát Tudlikné Hegedüs Ida és Kerekesné Tóth
Szilvia nevelők végzik.
- Munkavédelmi feladatokat és azokkal kapcsolatos teendőket Varga
Ferenc kolléga látja el.

II. 2018/2019. TANÉV FŐ FELADATAI
A nevelő-oktató munkánkat alapvetően meghatározza a Köznevelési Törvény, a
PP, az SZMSZ és a Házirend.
A 2018/2019. tanévben 1-8 évfolyamig a NAT követelményei szerint
dolgozunk.
Minden pedagógustól elvárt a nevelés előtérbe helyezése, a kulcskompetenciák
fejlesztése, a gyakorlatias módszerek alkalmazása, a sokszínű szemléltetés.
Az első évfolyamon, és a második évfolyam félévekor szöveges értékelést
alkalmazunk, csak a második év végétől történik érdemjeggyel a tanuló
értékelése.
A hit- és erkölcstan értékelését rögzítjük a naplóban a Pedagógiai Programban
fogalmazottak szerint. A hit- és erkölcstant beépítettük az órarendbe. Tovább
folytatjuk a mindennapos testnevelést.
Törekszünk, hogy a tanulók 1600 óráig tartózkodjanak az intézményben.
Távolmaradás csak nagyon indokolt esetben történhet.
Céljaink, feladataink:
- A ránk bízott gyerekek nevelése, oktatása.
- Az ismeretek tárgyilagos, többoldalú közvetítése.
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- Segítsük a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, ill.
bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő tanulók felzárkóztatását.
- Vegyük figyelembe az egyéni képességet, tehetséget, a fejlődés ütemét,
szociokulturális helyzetét, és az esetleges fogyatékosságát.
- Ismertessük meg a HÁZIRENDET a gyermekkel és szülőkkel egyaránt.
Teremtsük meg a rend a fegyelem és az önkiszolgálás az egységes
bánásmód megszilárdítását.
- Közreműködjünk a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében.

Kiemelt céljaink:
-

Egészséges életmódra nevelés.
Az alkalmazó tudás fejlesztése.
A tanulók természetvédelemre való nevelése.
Esztétikai nevelés - különös tekintettel a magyar órákon és a
készségtárgyaknál.
Az indokolatlan hiányzások csökkentése.
A pedagógus példamutatása.
Lemorzsolódás csökkentése.
Kompetenciamérés eredményének javítása.

Fő feladataink és a feladatok megvalósításának módjai:
-

Párhuzamos osztályokban tanítók munkájának összehangolása.
Kapcsolattartás az óvodával.
Együttműködés a szülőkkel.
Tehetséggondozás.
Felzárkóztatás.
Esztétikai nevelés.
Természetre, a természet szeretetére való nevelés.
Egészséges életmódra nevelés.
A szabadidő hasznos eltöltése.
Szülői értekezletek, nyílt tanítási napok az iskolai munkatervben.

5

Kötelező feladatok a 2018/2019. tanévre
-

2018. szeptember 8. Munkaterv megbeszélése, elfogadása.
2018. szeptember 14. Tanmenetek, foglalkozási tervek előkészítése.
2018. szeptember 17-28. Szülői értekezletek.
2018. szeptember 10-21. Versenyek, előkészítők megszervezése,
egyeztetése.
2018.
szeptember
14-ig
Kapcsolatfelvétel
pszichológussal,
fejlesztőpedagógussal, gyógypedagógussal.
2018. október 5. Az aradi vértanúk emléknapja.
2018. október 12. A DIFER-ben résztvevők számának felmérése 1.
évfolyamon.
2018. október 15. Statisztikai adatszolgáltatás határnapja.
2018. október 23. Nemzeti ünnep.
2018. október 26. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap.
2018. október 26. DIFER-ben érintett tanulók létszámának leadása.
2018. október 31. Tájékoztató a nyolcadikos tanulókat érintő felvételi
eljárás rendjéről
2018. november 5. Az őszi szünetutáni első tanítási nap.
2018. november 30. A DIFER vizsgálat határnapja az általános iskolák
első évfolyamán.
2018. december 7. Tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgára.
2018. december 21. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap.
2019. január 3. A téli szünet utáni első tanítási nap
2019. január 9. Fizikai állapot és edzettség-vizsgálatainak kezdő napja.
2019. január19. Központi írásbeli felvételi vizsga napja.
2019. január 24. Pótló központi írásbeli vizsgák 6,8,9. évfolyamon.
2019. január 25. A tanítási év első félévének vége.
2019. február 01. A köztársaság napja.
2019. február 01. A félévi tanulmányi eredményekről szóló értesítések
határnapja.
2019. február 18. Tanulói jelentkezések, adatlapok elküldésének
határnapja.
2019. február 21. A szóbeli meghallgatások kezdő napja az általános
felvételi eljárásban.
2019. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak
emléknapja.
2019. február 28. Az OH a 2017/2018. tanévi országos mérés intézményi
és fenntartói szintű elemezéseit.
2019. március 4-6. Egészséghét
2019. március 15. Nemzeti ünnep.
2019. március 16. PIHENŐNAP (péntek)
2019. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetőségei.
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-

-

2019. április 17. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap (szerda)
2019. április 19. NAGYPÉNTEK
2019. április 24. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap.
2019. április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja.
2019. április 26. FITT mérés szervezésének vége.
2019. április 30. Értesítés a középfokú felvételi eredményről.
2019. május 1. A munka ünnepe
2019. május 22. Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamokon német
nyelvként első idegen nyelvként tanulók számára.
2019. május 31. Eredményfeltöltése a NETFITT rendszerbe.
2019. május 29. Országos mérés értékelés a szövegértési és a matematikai
eszköztudás fejlődésének országos vizsgálata 6. és 8. évfolyamon.
2019. június 4. A nemzeti összetartozás napja.
2019. június 14. Az utolsó tanítási nap.
2019. június 12. Az adatszolgáltatás határnapja a 6. és 8. évfolyamokon,
német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében (idegen nyelvi
mérés).
2019. június 17. Járási Hivatal értesítése a HÍD program jelentkező
tanulókról.
2019. június 19. A független Magyarország napja.
2019. június 20. Beiratkozás kezdő napja a középfokú intézményekbe.
2019. augusztus 20. Nemzeti és állami ünnep (hétfő).

Kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon:
- A szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődésének vizsgálata
valamennyi tanulóra kiterjedően.
Kérem az előző évek tapasztalatait is felhasználva egész évben
folyamatos legyen a felkészülés. Az említett készségek fejlesztését miden
tárgy esetében helyezzük előtérbe.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani az esélyegyenlőségnek az iskolai élet
minden területén. Fokozott figyelmet kell szentelnünk a HH és HHH
tanulóinkra.
- Ezek az adatok mutatják a családok anyagi és szociokulturális hátterét is.
- Igen fontos a jó együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal, a
családokkal. A felmerülő problémákat mindig írásban jelezzük.
- Iskolánkra nem jellemző az agresszió, de néha előfordul a gyerekek
között.
Kérem az erre hajlamos tanulókat folyamatosan órán és szünetben is
tartsuk kontroll alatt.
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- A továbbtanulás elősegítése érdekében folyamatosan legyen szó a
pályaorientációról, melynek célja lehet többek között a hiányzások
csökkentése. Minden középiskola várja, hogy a jelentkezők megfelelő
általános iskolai tudással rendelkezzenek.

III. FELADATOK ÜTEMEZÉSE
Tanév rendje
-

-

Szorgalmi idő első napja: 2018. 09.03. (hétfő)
Szorgalmi idő utolsó napja: 2019.06.14. (péntek)
Félév vége: 2019. január 25.
Félévi értesítő kiadása: 2019. február 1.
Félévi és év végi záró értekezlet a szorgalmi idő utolsó napját követő 15
napon belül. (jegyzőkönyv: fenntartások, intézményi tanácsa)
Tanítási napok száma: 181.
Tanítás nélküli munkanapok általános iskolában 6 nap.
Pihenőnap: 2018. október 22. (hétfő)
2018. november 2. (péntek)
2018. december 24. (hétfő)
2018. december 31. (péntek)
Munkanap: 2018. október 13. (szombat)
2018. november 10. (szombat)
2018. december 01. (szombat)
2018. december 15. (szombat)

( 13/2018.(VI.14) EMMI rendelet)
Tanítási szünetek
- Az őszi szünet 2018. október 29-tól 2018. október 31-ig tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2018. november 05. (hétfő).
- A téli szünet 2018. december 27-től 2019. január 2-ig tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2019. január 03. (csütörtök).
- A tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2019. április 24. (szerda).
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- A nemzetiségi oktatásban résztvevő iskolák a meghatározott időpontoktól
eltérhetnek, továbbá a tanulók részére szünet adható, ha azt a nemzetiségi
hagyományok, vagy az anyanemezt hagyományai indokolják.
- A munkaközösség vezetők, a gyermek és ifjúságvédelmi felelősök, a
diákönkormányzat vezetők tanulmányozzák a Köznevelési Törvényt és
annak módosítását, készítsék el saját munkatervüket.
- A munkatervben rögzítsék a félévi, év végi mérések idejét, tantárgyait, a
tanulmányi, kulturális és sportversenyeket, amihez be kell szerezni az
SZMK és a DÖK támogatását is.
- Kiemelten kezeljük egész tanév során a felkészülést a 2019. május 29-én
sorra kerülő kompetenciamérésre.
Határidő: folyamatos
Felelősök: munkaközösség vezetők és minden nevelő
Osztályszintű szülői értekezleteket kell tartanunk szeptember 17-28-ig.
Ismertetni kell a tanév fő feladatait, megbeszélni az aktuális problémákat.
Határidő: 2018. szeptember 28.
Felelős: igazgató, osztályfőnökök

Értekezletek, megbeszélések rendje
Alakuló értekezlet, munkaterv
Időpont: 2018. augusztus 28.
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes
Tanévnyitó értekezlet
Időpont: 2018. augusztus 31.
Felelős: igazgató
Tanévnyitó ünnepség:
Időpont: 2018. szeptember 2. 1700
Felelős: igazgató
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Nevelőtestületi (szakmai továbbképzés) tanítás nélküli munkanap, 6 nap terhére
Időpont: 2018. október 13.
Felelős: igazgató
Félévi osztályozó konferencia
Időpont: 2019. január 24. (csütörtök)
Felelős: igazgató
Nevelőtestületi továbbképzés (tanításnélküli munkanap 6 nap terhére)
Időpont: 2019. április 30. (kedd)
Felelős: igazgató
Év végi osztályozó konferencia
Időpont: 2019. június 12. (szerda)
Felelős: igazgató
Tanévzáró értekezlet
Időpont: 2019. június 28. (péntek)
Felelős: igazgató

IV.MUNKAKÖZÖSSÉGEK, DÖK, MUNKATERVEI,
PROGRAMJAI

Ünnepségek, megemlékezések, feladatok:
Teremdíszítés, rendezés
Ideje: 2018. augusztus 28-31.
Felelős: osztályfőnökök
Tanmenetek elkészítése, leadása
Ideje: 2018. szeptember 14.
Felelős: Munkaközösség vezető
Kapcsolat az óvodával, hagyományápolás, Mihály nap – tanulók
ellátogatása
Ideje: 2018. szeptember 28
Felelős: Alsós munkaközösség
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Európai Diáksport Nap
Ideje: 2018. szeptember 28.
Felelős: Orosz Györgyné
Az állatok világnapja
Ideje: 2018. október 4.
Felelős: Alsós munkaközösség
Aradi vértanuk megemlékezés
Ideje: 2018. október 5.
Felelős: Felsős munkaközösség, Varga Ferenc
Magyar köztársaság kikiáltásának évfordulója
Ideje: 2018. október 19. (péntek)
Felelős: igazgató, Heppné Hajdók Éva,
Nagyné Czimbula Annamária
Márton nap – német nemzetiségi délután
Ideje: 2018. november 9.
Felelős: Iskolavezetés, német szakos nevelők 1-8. évfolyamon
tanítók, tanárok
Óvónők látogatása 1. osztályokban
Ideje: 2018. november 20-21.
Felelős: 1. évfolyamon tanítók,
Nyílt tanítási nap az 1. osztályban
Ideje: 2018. november 30.
Felelős: igazgató, 1. osztályon tanítók
Fogadó óra 2-8. évfolyamon
Ideje: 2018. november 19. (hétfő)
Felelős: igazgató, osztályfőnökök
Advent
Ideje: 2018. december 1. - december 21.
Felelős: alsó és felső munkaközösség
Mikulás
Ideje: 2018. december 6.
Felelős: Alsó tagozat
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Mikulás
Ideje: 2018. december 7.
Felelős: Felső tagozat
Óvodások Lucázása
Ideje: 2018. december 13. (csütörtök)
Karácsonyi ünnepség
Ideje: 2018. december 21.
Felelős: 4. évfolyam, alsó munkaközösség
Téli szünet
Ideje: 2018. december 27. - 2019. január 2.
Felelős: igazgató
Magyar Kultúra Napja
Ideje: 2019. január 23.
Felelős: Stefánné Molnár Anita, Varga Ferenc
Első félév
Ideje: 2019. január 25.
Felelős: igazgató
Félévi értesítők kiosztása
Ideje: 2019. február 1-ig
Felelős: osztályfőnökök
Félévi szülői értekezletek
Ideje: 2019. február 1-15.
Felelős: alsós-felsős munkaközösség, igazgató
Jövendő elsős nevelők látogatása az óvodában
Ideje: 2019. február vége
Felelős: Alsó munkaközösség, igazgató
Valentin nap
Ideje: 2019. február 14.
Felelős: Hegedüsné Tudlik Ildikó
Farsang
Ideje: 2019. február 22.
Felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök
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Bemutató és fogadó óra a leendő elsős gyerekek szüleinek
Ideje: 2019. március 26. (kedd)
Felelős: Alsó munkaközösség
Egészséghét
Ideje: 2019. március 4-6.
Felelős: Orosz Györgyné, alsó-felső munkaközösség
Az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepség
Ideje: 2019. március 14.
Felelős: Felsős munkaközösség – Varga Ferenc
Víz világnapja
Ideje: 2019. március 22.
Felelős: Baksa Ferencné
Fogadó óra, alsó-felső osztályok részére
Ideje: 2019. március 11.
Felelős: Alsós, felsős munkaközösség
Költészet napja
Ideje: 2019. április 11. Megyei versmondó verseny
Felelős: Stefánné Molnár Anita
Szakmai nap - tanítás nélküli munkanap, 6 nap terhére
Ideje: 2019. április 30.
Felelős: Igazgató
Megemlékezés holokauszt emléknapján
Ideje: 2019. április 19. (kedd)
Felelős: Varga Ferenc
Jósika napok
Ideje: 2019. április 15., 16., 17.
Felelős: Felsős munkaközösség – Baksa Ferencné, Varga Ferenc,
dr. Spinyhértné Bodnár Annamária
A Föld napja
Ideje: 2019. április 24.
Felelős: Baksa Ferencné, testnevelő kollégák
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Nyílt tanítási nap 2-8 évfolyam
Ideje: 2019. április 16.
Felelős: Alsó, felső munkaközösség
Iskolai jótékonysági bál
Ideje: 2019. április 30.
Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettes, DÖK
Diákbál
Ideje: 2019. május 24.
Felelős: DÖK vezetők
Anyák napja
Ideje: 2019. május 3-7.
Felelős: Osztályfőnökök
Madarak és fák napja
Ideje: 2019. május 9.
Felelős: Kéningerné Farkas Mária
Tanulmányi kirándulás az iskola minden tanulója részére
Ideje: 2019. május 10.
Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők
„Határtalanul” pályázaton keresztül tervezett kirándulás
Ideje: 2019. május
Felelős: igazgató
Tanítók az óvodában
Ideje: 2019. május vége
Felelős: Alsós munkaközösség vezető
Gyermeknap
Ideje: 2019. május 31.
Felelős: DÖK
Pedagógus nap
Ideje: 2019. június 3.
Felelős: Igazgató
Nemzeti összetartozás napja
Ideje: 2019. június 4.
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Felelős: Felsős osztályfőnökök
Bankett
Ideje: 2019. június 11.
Felelős: nyolcadikos osztályfőnökök, DÖK
Tankönyvek leadása
Ideje: 2019. június 13.
Felelős: Osztályfőnökök
Ballagás
Ideje: 2019. június 14. 900
Felelős: Igazgató
Tanévzáró
Ideje: 2019. június 20. (csütörtök)
Felelős: Igazgató
Győztesek kirándulása
Időpont: 2019. június 21. (péntek)
Felelős: Igazgató
Tanévzáró értekezlet
Időpont: 2019. június 28.
Felelős: Igazgató
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NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2018/2019. TANÉVI MUNKATERVÉNEK
TANULMÁNYI VERSENYNAPTÁRA
Természetismeret:
Kaán Károly Országos Környezet és Természeti verseny megyei döntő
Tuzsér - április
Herman Ottó Országos Biológia verseny megyei döntő Napkor - április
Megyei Természetismereti verseny
Nyíregyháza - február
Tudásbajnokság megyei döntő
Nyíregyháza - április
Tudásbajnokság országos döntő
Szeged - május
Bolyai regionális csapatverseny
Kisvárda - február
Herman Ottó Természetismereti verseny országos döntő Budapest - június
Magyar, történelem:
„Szép Magyar Beszéd” verseny 5-8. évf. számára
Apáczai helyesírási verseny
Nyíregyháza - március
Bachát László anyanyelvi hárompróba
Nyíregyháza - március
TIT megyei történelem verseny
Nyíregyháza - március
Simonyi Helyesírási verseny
Nyíregyháza – március
Kulcs a tudáshoz
Nyíregyháza-április
Váci Mihály megyei szavalóverseny
Nyíregyháza-április
Simonyi Kárpát-medencei helyesírási verseny döntő Budapest – május
Bolyai csapatverseny
Nyíregyháza – november
Váci Mihály megyei szavalóverseny
Nyíregyháza-április
Német:
TIT megyei német verseny
Nyíregyháza - március
Zelk Zoltán német nyelvi verseny
Nyíregyháza – február
Német nemzetiségi nyelv és irodalom – országos verseny

Matematika:
Zrínyi Ilona matematika verseny:
- megyei
Vásárosnamény - február
- országos Kecskemét - április
Alapműveleti Matematika verseny:
- megyei
Nyíregyháza - március
- országos Marcali - május
Bolyai csapatverseny
Nyíregyháza – október
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Labdarúgás
II. Kcs. foci kiskörzeti
Levelek v. Nagykálló - március
II. Kcs. foci nagykörzeti
Újfehértó v. Baktalórántháza - április
III. Kcs. foci kiskörzeti
Nagykálló v. Baktalórántháza - március
III. Kcs. foci nagykörzeti
Nagykálló v. Baktalórántháza - március
IV. Kcs. foci kiskörzeti
Levelek v. Baktalórántháza - március
IV. Kcs. foci nagykörzeti
Baktalórántháza – március v. április
IV. Kcs. teremlabdarúgó kiskörzeti Nagykálló - október
IV. Kcs. teremlabdarúgó nagykörzeti Levelek – november vagy december
Atlétika:
Mezei futás nagykörzeti
Mezei futás megyei

Nagykálló – Harangod - március
Nyíregyháza – repülőtér - március

Napkor, 2018. szeptember 4.

………………………….
Tudlik Ferenc
igazgató
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018.
Tárgy: 2018/2019-esstanév munkaterve
Helye: Napkori Jósika Miklós Általános Iskola,
Napkor, Kossuth u. 59.
Jelenlévők:
Baksa Ferencné
Solymos Aliz
Garainé Balogh Ágnes
Hegedüsné Tudlik Ildikó
Orosz Györgyné
Tóth Zoltánné
Radvánszki Jánosné
Soltészné Lekli Erika
Varga Ferenc
Nagyné Czimbula Annamária
Tudlikné Hegedüs Ida
Kőművesné Popovics Emese

Kéningerné Farkas Mária
Bíró Gyögy Tiborné
Szendrei Enikő
Heppné Hajdók Éva
Kerekesné Tóth Szilvia
Tóthné Hajtó Ágnes
Dr. Spinyhértné Bodnár Annamária
Kissné Oláh Henrietta
Téglási József
Milotainé Balázs Szilvia
Kéningerné Lekli Anikó
Tóth Zoltánné

A munkaterv megbeszélést, egyeztetést követően a jelenlévők egyhangúan
elfogadták.

………………………
Tudlik Ferenc
igazgató
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