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KÉSZÍTETTE: TOLNAI ERZSÉBET 

2020. SZEPTEMBER  

KÉSZÜLT AZ ISKOLAI MUNKATERV ALAPJÁN folyamatos évközi kiegészítésekkel 

  



 

 

CÉLKITŰZÉSEINK: 

 

• Újonnan érkezett kollégáink mentorálása, utódpótlás biztosítása;  

• A szelektív hulladékgyűjtés gördülékenyebb kialakítása; 

• A megújult udvarok megóvása, gondozása, új növények telepítése; 

• Újrahasznosítás, újrahasználat;  

• Természetjárás, túrázás népszerűsítése; 

• Az örökös ökoiskolai cím megőrzése;  

• A már működő „Jó gyakorlataink” folytatása, aktualizálása a változó körülményeinkhez;  

• Tanulóink, munkatársaink környezettudatos szemléletének fejlesztése; 

• BÁRDOS 100 program megvalósítása; 

• Digitális térben való feladatmegoldás 

 



 

IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS RÉSZTVEVŐK SIKERKRITÉRIUM MEGJEGYZÉS 

SZEPTEMBER 

folyamatos Tisztaságverseny minden of; + DÖK minden osztály,  tiszta, rendezett 
tantermek 

felsőben beleszámít a 
pontversenybe 

 teremdekorációs verseny 
meghirdetése felsőben 

DÖK minden osztály,  évszakoknak, 
ünnepeknek 
megfelelő dekoráció 

 

 Őszi-tavaszi kerti munkák: az 
alsós épület előtti kert 
takarítása, gondozása. 
Virágültetés a kőládákba. 
Folyosón lévő virágok 
gondozása, locsolása.     Az 
udvaron elültetett növények 
gondozása 

minden of, minden osztály rendezett, szép 
virágok a 
tanteremben, udvaron 

 

 Iskolai levelezős tanulmányi 
versenyek indítás és 
szervezése 

mk. vezetők iskolai szinten min. 50 tanuló 
jelentkezik a 
versenyekre 

 

 BÁRDOS – 100 programok 
indítás 

ig., igh., mk. vezetők minden osztály, 
minden pedagógus 

megvalósulnak a 
tervek 

Munkaközösségi 
programtervek 
leadása a Google-
táblázatban 

02. BÁRDOS 100 – 100 lépés az 
iskola körül 

alsós ofők 1-4. évf. megteszik a 100 
lépést 

 

16. 
 

Ózon világnapja - tanóra 
keretében 

Tóthné  
 

7-8. évfolyam 
ofők, szaktanárok 

megtartják az órát  



19. Bár-Ki 100 túra (11 km) 
Zebegény - Nagymaros 
panoráma út 

Fodor, Tóthné bárki min. 10 fő  

21.  EU Tanoda  Bárány Ica 8. évf. minden 8. osztály 
részt vesz 

külsős előadó, 
munkavállalás, 
tanulás EU-ban 

21-25 Szüreti népszokások  
BÁRDOS 100: A szüret 100 
évvel ezelőtt 

Rákos N. 
alsós mk. 

napközi, szülők is készítenek mustot  

 BÁRDOS 100: 100 perc 
néptánc az udvaron 

László M. napközisek felvétel készül   

22. Emberhajtású GURULÓNAP Fodor felsősök min. 50 fő  
23-24. Papírgyűjtés Bodnár Andi minden osztály, 

SZMK 
min. 5 konténer 
megtelik 

 

30. A mese útján program a 
napköziben – csop. szinten 
BÁRDOS 100:100 mese 
összegyűjtése – mesefa 
készítése 

 
Szabó H. 
Orosz-Király B. 

alsó elkészül a mesefa  

 Társadalmi munka a szülők 
bevonásával környezetünk, 
tantermünk szépítése 
érdekében 

minden of. iskolai szintű min. 5 osztály 
benevez 

 

 BÁRDOS 100: Kerekes Dóra 
előadásai az iskola 100 
évével kapcsolatban az év 
során folyamatosan 

Tolnai alsó min. 5 osztály  

OKTÓBER 
 Országos LÜK-verseny 

indítása – Móra Kiadó 
szervezése 

Tolnai 2-4. évfolyam legalább 2 tanuló 
dobogós helyet 
szerez 

 



01. BÁRDOS 100: 100 torokból 
szól az ének 

Kardos E. alsó videófelvétel készül megemlékezés 
Bárdos Lajosról 

 A zene világnapja – 
dekoráció, kiállítás Bárdos 
művek illusztrációiból 

Szenczi J. felső kiállítás  

04. Emlékfutás az aradi vértanúk 
tiszteletére a Szent István 
iskolában 

Jancsik iskolai szintű min.5 tanuló részt 
vesz 

 

08. Állatok világnapja Kalmár L. Tóthné felső kvíz  
17. Bár-Ki 100 túra: Királyrét-

Nagy Hideg Hegy (16 km) 
Fodor, Tóthné bárki min. 10 fő  

21. Csibeavató DÖK Bodnár A. 5. évf. avatás  
 Érzékenyítő program az alsó 

tagozaton   
Száváné 2-3. évfolyam minden osztály az 

évfolyamról részt 
vesz 

 

 Helytörténeti séta történelmi 
emlékhelyek felkeresése a 
városban 

Tolnai E. 3.a min.15 fő részt vesz  

 Barangolás mesék világában! 
– internetes vetélkedő 
csapatversenyre jelentkezés 

Tolnai E. 3-4. évfolyamon min. 10 csapat  

 „Olvasófa” ültetése Majorné felső sikeres pályázat 
következménye 

Fb-oldalon 
információ 

NOVEMBER 
 Zenélek! Márton napi 

játszóház 
Lackóné 2. évfolyam játszóház  

14. Bár-Ki 100 túra: Zebegény-
Törökmező-Zebegény 

Fodor, Tóthné bárki min. 10 fő  

16. partizánlabda-kidobós 
évfolyam bajnokság  

Struve, Jancsik, 
Hajdu, Fodor, Keller 

(alsós és 5-8. 
osztályok) 

minden évfolyamon 
megvalósul  

 

 “Színes hét” - Egészséghét - 
Recept 100 

Kalmár, Tóthné 
 

felső elkészül egy 
receptgyűjtemény 

egészséges 
táplálkozáshoz 



16-20. Európai hulladékcsökkentési 
hét 

Tóth-Pliska Á. alsó min. 2 program 
megvalósul 

 

elmaradt MÜPA programok Csernyik B. F.    
DECEMBER 

04.  Ajándékkészítés az 
elsősöknek, Mikulás-
ünnepség 
Ajándékot hoz a Mikulás 

Kertész Ildikó, 
Szenczi J. 

1. és 5. évfolyam ajándék és műsor 
elkészül 

 

14-18. Adventi készülődés-
kézműves délután 
osztálykeretben 

napközis tanítók napközis csoportok kézműves termékek BÁRDOS 100: 
Természetes 
alapanyagokból 
készített díszek 

18. péntek 
 

Iskolai karácsonyi műsor, 
dekoráció 

Bakonyi-Tasi Lilla egész iskola műsor videofilm készült 

 Veni, Vidi, Vici Alapítvány – 
Mindannyian egyformák 
vagyunk, csak egy kicsit 
másképp – pályázaton való 
részvétel 

Tóth-Pliska Á. alsósok min. 3 pályamű 
készül 

az egyik pályamű 
nyertes lett!! 

 Barangolás – vetélkedő 2. 
forduló feladatsorainak 
megoldása   

Tolnai E. 3-4. évfolyam elkészülnek a 
feladatok 

(Isaszegi Klapka 
György Általános 
Iskola szervezése) 

JANUÁR 
 Egészségnevelési program – 

felvilágosítás,  
   ellenőrzés 

folyamatosan a 
járványhelyzetnek 
megfelelően 

 Barangolás – vetélkedő 3. 
forduló feladatsorainak 
megoldása 

Tolnai E. 3-4. évfolyam elkészülnek a 
feladatok 

(Isaszegi Klapka 
György Általános 
Iskola szervezése) 



elmaradt Énekverseny  Tóth-Pliska, Nagyné, 
Gali, Lackóné, Szabó 
H. 

1-4. évfolyam min. 3 versenyző 
évfolyamonként 

néző nélküli program 
– megtekintési 
lehetőség az 
interneten 

elmaradt énekverseny   Korlát Sz. Ének tagozatos 5., 6. 
osztályos tanulók 
részére 

min. 3 versenyző 
évfolyamonként 

néző nélküli program 
– megtekintési 
lehetőség az 
interneten 

elmaradt BÁR-KI túra Fodor, Tóthné bárki min. 10 fő elmaradt 
 „Évszakok”: Tél c. kiállítás Szenczi Judit felső kiállítás  
 K&H Vigyázz, kész, pénz! 

pénzügyi vetélkedő 
Monokiné felső részt vesz min.2 

csapat 
 

 BOCSODA iskolába 
hívogató program (kézműves 
foglalkozások, mézes 
programok, mackó kiállítás) – 
elmaradt, de videó készült 
 

Kárpáti, Rákos N. alsós pedagógusok video készült  

elmaradt MÜPA programok Csernyik B. F. bárki min.2 osztály részt 
vesz 

 

FEBRUÁR 
 
 

Zenélek! 
BÁRDOS 100_ A Kisze-báb 
égetés szokása 

Lackóné 3.a   

04-05. és 11-
12. 

farsang ofők   végül osztálykeretben 
került megvalósításra 

04. farsang DÖK felsős felvonulás, kiszebáb 
égetés az udvaron 

 

19. Parasport napja Jancsik felső parasportoló eljön  
 K&H Vigyázz, kész, pénz! 

pénzügyi vetélkedő 
Monokiné felsős    

elmaradt Bár-Ki túra Fodor, Tóthné bárki min. 10 fő  



elmaradt MÜPA programok Csernyik B. F. bárki min.2 osztály részt 
vesz 

 

MÁRCIUS 
elmaradt Zenélek!  

BÁRDOS 100: Gergely-járás 
népszokása 

Lackóné 4. évfolyam   

1-5. elmaradt Pénz7 Zámpory Edit felső külsős szakember 
előadása 

 

12. P Iskolai megemlékezés 1848. 
március 15-ről 

Szabó H. 
Kardos E. 

egész iskola videofilm  

15-19. 
elmaradt 

Tavaszi Egészséghét – 
Happy-hét a napköziben  
BÁRDOS 100: TV-torna 
újragondolva 
BÁRDOS 100: 100 csepp víz 
a takarékosság jegyében 

Napközisek, Tolnai 
E. 
 
alsós mk. 

alsó   

22-26. 
 
22. 
elmaradt 
 

Digitális témahét 
 
Víz világnapja 
 
 
Váltóverseny Víz Világnapja 
alkalmából 

 
 
Term.tud. mk 
 
 
 Jancsik L. 

alsó 
 
felső 

minden osztály részt 
vesz 

 

 PIPITÉR Kárpáti Sz., Rákos N. alsós bemutatkozás a 
leendő elsős 
szülőknek 

videofilm készült  

elmaradt Bár-Ki 100 túra Kalmár bárki min. 10 fő  
elmaradt Müpa-programok CsBF, ofők bárki min. 2 osztály  
elmaradt Duna témanap 3. évfolyam  Száváné S.K.    
elmaradt Érzékenyítő program  Kárpáti Sz. 

 
 

1. évfolyam   



ÁPRILIS 
07. Költészet napja - versmondás 

csokiért  
Majorné a felsőben minden osztályból 

van versmondó min.2 
 

09. közös versmondás Baloghné alsós minden osztály  
09. BÁRDOS 100: 100 perc vers 

József Attila műveiből 
Rákos N. napközi minden csoport  

11. 
elmaradt  

együtt szaval a város –  
A Költészet Napja – ünnepi 
műsor az iskolarádióban,  

 
Majorné,  
SZJ 

 versillusztráció, 
rádióműsor 

 

12. Alsós szavalóverseny  Jancsikné S. K., 
Maracskóné Sz. M. 

3.-4. évf. min. 10 résztvevő  

14. Alsós szavalóverseny  Mihály-Bokor T.  
Rákos N. 

2. évf. min. 10 résztvevő  

15. Alsós szavalóverseny  Kárpáti Sz., 
Tóth-Pliska Á. 

1. évf. min. 10 résztvevő  

16. P Holokauszt emléknap Petőné H.N. egész iskola 1 fő/osztály  
 Jótékonysági hangverseny 3 

+ ifjú zenebarátok koncert -  
osztályok, nem ének-zeneisek 
is. 

KE, KSz, PI,   
  
 

egész iskola min.15 osztály  

későbbre 
tettük 

100 éves az iskola - kiállítás Szenczi J. felső kiállítás  

elmaradt K&H Vigyázz, kész, pénz! 
pénzügyi vetélkedő 

Monokiné felső min.8 fő  

elmaradt Bár-Ki 100 túra Kalmár bárki min. 10 fő  
27. későbbre 
halasztva 

Diákközgyűlés DÖK, ofők osztálytitkárok éves munka 
értékelése, köszönet 
és kérés 

 

 
BÁRDOS 100: 100 perc 
múltidéző játék az udvaron 

alsós mk. napközisek régi játékokat 
megismernek a 
gyerekek 

 



 Húsvéti népszokások –-  ofők, napközisek osztály és csoport 
szinten alsóban 

Digitális térben  

elmaradt Papírgyűjtés   DÖK minden osztály, 
szülők 

min. 4 konténer 
megtelik 

 

felsős 
elmaradt 

Fenntarthatósági témahét - A 
Föld napja – ápr. 22. 

Erdődi, Kalmár minden osztály kisfilm készült 1.c-
ben, alsóban 
osztálykeretben 

 

MÁJUS 
07. elmaradt Bárdos 100: 100 versenyző a 

megyei komplex angol nyelvi 
versenyen  

Bárányné B. I. 
 

megyei szintű min. 100 versenyző  

12. 
elmaradt 

Bárdos témanap 
 
BÁRDOS 100: 100 hangszer 

tanítók alsósok bemutató  

14. későbbre 
tettük 

Madarak és Fák Napja - A 
cserkész Bárdos Lajos - 
akadályverseny 

Varga, Konczné felső akadályverseny  

későbbre 
tettük 

Az alsó tagozaton: 
Madarak és fák napja 

Száváné, Kárpáti, 
Rákos 

alsó akadályverseny  

júniusra 
áttettük 

BÁRDOS 100: Időkapszula 
elhelyezése iskolánk 
fennállásának 100. 
évfordulója alkalmából. 

ig. egész iskola kapszula  
 
 

 
 
 

Bár-Ki 100 túra Kalmár bárki min. 10 fő  

elmaradt 
 

Müpa programok Csernyik B. F.    

 Filharmónia előadások Csernyik B. F. bárki min.10 osztály online megrendezés 
 Zenélek Pünkösdi 

népszokások 
Lackóné F. Zs. 1. évf. min.20 gyerek kisfilm készült 



 
 

Atlétikai többpróba 
diákolimpiák 

Jancsik iskolai min. 2 tanuló  

 Országos LÜK-verseny  
Döntő 

Tolnai E. 3-4. évf. min. 1 csapat 
helyezést ér el 

 

 Barangolás a mesék 
birodalmában!  

Tolnai E. 3-4. évf. min. 1 csapat 
helyezést ér el 

döntő Isaszegen 

 Ökokirándulások 
évfolyamszinten 

ofők egész iskola   

elmaradt Hősök napja koszorúzás 
Dunakeszi világháborús 
emlékművénél 

Majorné néhány tanuló min. 5 fő  

JÚNIUS 
4. Nemzeti összetartozás napja - 

közös éneklés a világ 
magyarjaival 

K.E., K.Sz.,P.I., 
ofők 

ALSÓ   

10. Bolondballagás,  8. ofők 8. évf. beöltöznek  
11.  DÖK jutalmazó gyűlés (2 

felvonásban) 
Bodnár Andrea felső jutalmak kiosztása  

11. 
 

Ballagás 7-8. of. felső ballagás, kisfilm  

 


