Különös Közzétételi Lista
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai
alapján

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
valamint tagintézménye:
Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája /Nemesbikk/
2015/2016 tanév
1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv
tantárgyfelosztásához

Sorsz
ám

Végzettsége

Pedagógus

Szakképzettsége

A tantárgyfelosztás
alapján
tanított
osztályok

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
1.

Bakosné Árvai
Tünde

főiskola

Biológia – könyvtár
tanár

Intézményvezető

Oktatásinformatikus

7.osztály

6. osztály

Közoktatási vezető,
pedagógus
szakvizsga
2.

Bodnár Mária

Cseh Katalin

főiskola

Magyar - történelem
tanár

5-8. osztályok

főiskola

Ének - karvezető

5-8. osztály

főiskola, egyetem

Matematika –
technika számítástechnika
tanár;

Igazgató helyettes

5. osztály
osztályfőnök

/áttanító/
3.

Farkasné Tóth Ildikó

5-8. osztályok

Pedagógiai értékelés
és mérés okleveles
tanára
Rendszerinformatikus
4.

Gombosné Szabó
Ilona

főiskola

Tanító

2.osztály

Gulyás Andrea

egyetem

Gyógypedagógus,
pedagógus
szakvizsga

SNI tanulók

/áttanító//

1-8 osztályok

5.

Hajduné Vásári
Nóra

főiskola

Tanító, magyar
műveltség terület

Napköziotthon
vezető 4. évf.
1-4. osztály
DÖK vezető

6.

Horváthné Hosszu
Andrea

főiskola, egyetem

Magyar nyelv és
irodalom tanár,
művelődésszervező

6-8.osztályok
Tanulószoba vezető
7.o..
DÖK vezető

7.

Jakubács László

főiskola, egyetem

Tanító

5-8. osztályok

kulturális
antropológia szakos
bölcsész és
középiskolai tanár

tanulószoba vezető
5-6.o.

művelődési
szolgáltatásszervező
8.

Juhászné Váradi
Ilona

főiskola

Tanító

3. osztály

9.

Kazai Györgyi

főiskola

Tanító

Napköziotthon
vezető 3. évf.
1-3 osztály

10.

Kiss Eszter

főiskola

Tanító, orosz –
francia tanár, népi
játszóház - vezető

1. osztály

11.

Kozák Ildikó

főiskola

Tanító

Alsós
munkaköz.vez.

Pedagógus
szakvizsga

4. osztály

12.

Marada Edit

főiskola

Tanító

Napköziotthon
vezető 1.-2. évf.

13.

Molnárné Pusztai
Éva

főiskola

Szakvizsgázott
fejlesztő pedagógus,
tanító

1-8. osztályok

Simon Valéria

főiskola

biológia-kémia földrajz szakos tanár,

5-8. osztályok

14.

15.

Takácsné Surjánszki
Blanka

főiskola

Történelem- orosz –
angol szakos tanár

BTN

tanulószoba 7.o.
4-8.osztályok
Felsős munkaköz.
vez.
8. osztály
osztályfőnök

főiskola

Rajz és vizuális
kommunikáció tanár

5-8. o.

Tanyiné Gondol
Ágnes

főiskola

Matematika – fizika
tanár

5-8. osztályok

Zsíros János

főiskola, egyetem

Tamasi Kinga
/áttanító/
16.

17.

testnevelés szakos
tanár,
gyógytestnevelő

6. osztályfőnök
3, 5- 8. osztályok
7. osztályfőnök

Móra Ferenc Tagiskola Nemesbikk
18

Falucskai Gábor

főiskola

Tanító

Tagiskola vezető
Napközi otthon
vezető

19

20

Falucskainé Kósa
Ilona

főiskola

Mezei Zoltánné

főiskola

Tanító

2-4. osztályok

Szakvizsgázott
pedagógus
(fejlesztőped.)
Tanító

1-3. osztályok

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
A nevelő és oktató munkát segítők, technikai dolgozók száma: 16 fő.
Sorszám

1.
2.

3.

Név; Munkaköre, feladatköre

Borbély Károlyné
takarító
Jászkainé Tóth Erzsébet
pedagógiai asszisztens

Mihály Csabáné
iskolatitkár

4.
5.
6..
7.

Molnárné Fehér Mária
takarító
Nagy János
Regánné Farkas Ibolya takarítónő
Szilágyiné Polgári Marianna
takarító

Végzettsége

Szakképzettsége

szakiskola

műtrágyagyártó

középiskola, OKJ
szakképzés

Pedagógiai
asszisztens,
könyvtáros

középiskola, OKJ
szakképzés

iskolatitkár

szakiskola

borász

középiskola

gépész

Szakiskola

műanyagipari
feldolgozó

Szakiskola

általános kertész

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

Mérés-értékelés
megnevezése

Eredmények
2008.év 2009.év 2010. év 2011. év 2012. év

2013

2014. év 2015 év

6.évfolyam

436

462

1471

1374

1497

1513

1487

1443

8.évfolyam

466

439

1593

1466

1525

1544

1643

1509

6.évfolyam

469

467

1452

1262

1521

1563

1413

1397

8.évfolyam

466

489

1527

1478

1507

1594

1403

1457

Matematika

Szövegértés

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
4.1. Lemorzsolódási mutatók:
Megnevezés
7. évfolyam adatai:
- 7. évfolyamból
lemorzsolódó tanulók
száma
- 7. évfolyamból
lemorzsolódó tanulók %
(az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
8. évfolyam adatai:
- 8. évfolyamból
lemorzsolódó tanulók
száma
- 8. évfolyamból
lemorzsolódó tanulók %
(az évfolyamon
tanulókhoz viszonyítva)
Az intézmény adatai:
- az intézményből
lemorzsolódó tanulók
száma
- az intézményből
lemorzsolódó tanulók %
(az intézményben
tanulókhoz viszonyítva)

Az intézmény lemorzsolódási mutatói
2008. év
-

2009. év
-

2010. év
-

2011.év
-

2012. év
-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4,3%

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0,3%

0

0,4%

0

0

0

0

0

2013.év 2014.év 2015.év

4.2. Évismétlési mutatók:
Megnevezés
1. évfolyam adatai:
- 1. évfolyamból
évismétlő tanulók száma
- 1. évfolyamból
évismétlő tanulók % (az
évfolyamon tanulókhoz
viszonyítva)
2. évfolyam adatai:
- 2. évfolyamból
évismétlő
tanulók száma
- 2. évfolyamból
évismétlő
tanulók % (az
évfolyamon tanulókhoz
viszonyítva)
3. évfolyam adatai:
- 3. évfolyamból
évismétlő
tanulók száma
- 3. évfolyamból
évismétlő
tanulók % (az
évfolyamon tanulókhoz
viszonyítva)
4. évfolyam adatai:
- 4. évfolyamból
évismétlő
tanulók száma
- 4. évfolyamból
évismétlő
tanulók % (az
évfolyamon tanulókhoz
viszonyítva)
5. évfolyam adatai:
- 5. évfolyamból
évismétlő
tanulók száma
- 5. évfolyamból
évismétlő
tanulók % (az
évfolyamon tanulókhoz
viszonyítva)
6. évfolyam adatai:
- 6. évfolyamból
évismétlő
tanulók száma

Az intézmény lemorzsolódási mutatói
2008. év

2009. év

2010. év

2011.év

2012. év

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

7,1%

0

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

3,5%

0

18,7%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3,5%

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

1

0

0

0

0

0

2,1%

3,7%

4,3%

6,8%

3,2%

0

0

0

0

1

2013.év 2014.év 2015.év

0

2

0

0

- 6. évfolyamból
évismétlő
tanulók % (az
évfolyamon tanulókhoz
viszonyítva)
7. évfolyam adatai:
- 7. évfolyamból
évismétlő
tanulók száma
- 7. évfolyamból
évismétlő
tanulók % (az
évfolyamon tanulókhoz
viszonyítva)
8. évfolyam adatai:
- 8. évfolyamból
évismétlő
tanulók száma
- 8. évfolyamból
évismétlő
tanulók % (az
évfolyamon tanulókhoz
viszonyítva)
Az intézmény adatai:
- az intézményben adott
tanévben évismétlő
tanulók száma
- az intézményben az
adott tanévben évismétlő
tanulók % (az
intézményben
tanulókhoz viszonyítva)

0

0

0

0

3,8%

6,6%

0

3

3

1

1

3

0

0

0

8,5%

5,8%

4,1%

5,5%

13%

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4%

0

0

0

0

0

0

0

3

4

5

3

7

5

0

0

1,1%

1,5%

2,3%

1,7%

4%

2,9%

0

0

0

0

5. Általános iskolában a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei
évenként, középiskolai, szakiskolai továbbtanulók mutatói
5.1. A volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei évenként
Tanulmányi eredmények
Megnevezés

8. évfolyamon

9. évfolyamon

Tanulmányi
eredmény
változás %-ban

A ........... tanévben végzett tanulók
adatai
A ........... tanévben végzett tanulók
adatai
5.2. A középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók
Megnevezés
szakiskolába

A 2007/2008.
tanévben végzett
tanulók adatai
A 2008/2009.
tanévben végzett
tanulók adatai
A 2009/2010
tanévben végzett
tanulók adatai
A 2010/2011
tanévben végzett
tanulók adatai
A 2011/2012
tanévben végzett
tanulók adatai
A 2012/2013
tanévben végzett
tanulók adatai
A 2013/2014
tanévben végzett
tanulók adatai
A 2014/2015
tanévben végzett
tanulók adatai

Továbbtanulók
szakközépiskolába
gimnáziumba

száma

aránya

száma

aránya

száma

aránya

érettségit adó
középiskolába
összesen
aránya

9

39%

10

43%

3

13%

56%

14

41%

13

38%

6

18%

56%

10

32%

13

42%

8

26%

68%

16

37,2%

20

46,5%

7

16,5%

63%

7

30%

10

43%

6

26%

69%

5

38,5

7

53,8

1

7,7%

61,2%

10

48%

11

52%

0

0

52%

21

88%

1

4%

2

8%

12%

6. Szakkörök, mindennapi testedzés
6.1. Az intézményben működő szakkörök, diákkörök
Igénybevétel
Szakkörök (diákkörök, sportkörök)
neve
Ingyenes Térítéses

Egyéb igénybevételi
feltétel leírása

X

Jelentkezés önkéntes vállalás
alapján tanév elején

X

Jelentkezés önkéntes vállalás
alapján tanév elején

Gyógytestnevelés

X

Iskolaorvosi, szakorvosi javaslat

Felzárkóztató-fejlesztő
foglalkozás 3. osztályosoknak

X

Jelentkezés önkéntes vállalás
alapján tanév elején

Rajz, kézműves szakkör
Tömegsport, (futball; torna)

Művészetoktatás (társastánc) –
KARAKTER Alapfokú
Táncművészeti Iskola
Énekkar

6.2. A mindennapi testedzés
A testedzés biztosításának módja
- Testnevelési óra
- Sportköri foglalkozások (lásd
bővebben a szakkörök, diákkörök
résznél!)
- Tanulószoba, napköziotthon
- Szabad testmozgás lehetősége

X

X

Hátrányos helyzetű tanulóknak
térítési díj mentesség
Jelentkezés önkéntes vállalás
alapján tanév elején

Egyéb körülmény, feltétel
- Órarend szerint (heti 5 óra valamennyi évfolyamon)
- Sportköri órarend szerint
- Foglalkozási tervekben foglaltak szerint
- Iskola sportlétesítményeinek használata (a
tanórák, a sportköri órák figyelembe vételével)

7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI
FELADATOK MEGHATÁROZÁSA
a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek
megszilárdítása;
az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási
szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;
az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik
óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi
feladatot;
a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal
legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.

8. Iskolai tanév helyi rendje
8.1. A szorgalmi idő
a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet alapján
8.1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell
megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A szorgalmi
idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához.
A 2015/2016. tanévben a szorgalmi idő
- első tanítási napja 2015. szeptember 1. (kedd) és
- utolsó tanítási napja 2012. június 15. (szerda).
A tanítási napok száma 181 nap.
8.1.2. A szorgalmi idő első féléve 2016. január 22-ig tart.
Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2016. január 29-ig kapják kézhez a
tanulók.
8.1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2016. június 15.
8.2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása
/ a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 4. § alapján /
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra öt
munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap
programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.
A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása:
a) nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:
dátum
2015. szeptember 18.

2015. október 16.
2016. április 8.
2016. június
2016. június 15.

felhasználás
TÁMOP 3.1.4-12/1-2 „Innovatív iskolák
fejlesztése” Komlex iskolai kultúra fejlesztő
program; Életvezetési és társas kapcsolatok
fejlesztése - továbbképzés
Őszi
nevelési
értekezlet,
módszertani
munkacsoport megbeszélés
Tavaszi nevelési értekezlet, módszertani
munkacsoport megbeszélés
Gyermeknap, családi nap
Tavaszi tanulmányi kirándulás

8.3. A szünetek időtartama
(a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendeletalapján )
Az őszi szünet 2015. október 26-tól 2015. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015.
október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2015. november 2. (hétfő).
A téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015.
december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő).
A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016.
március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 30. (szerda).

8.4. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját
őrző, így különösen az Aradi vértanúk (október 6.), a Holokauszt áldozatainak (április 16.);
Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) vagy az iskola hagyományai ápolásra érdekében
meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontja:
/ a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. § 2. bek. c) pontja alapján /

Megemlékezés neve
Aradi vértanúk (október 6.)
Holokauszt áldozatainak emléknapja
(április 16.)
Nemzeti Összetartozás Napja (június
4.)

A megemlékezés
időpontja
október 6.
április 16.
június 05.

A szervezésért
felelős
pedagógus(ok)
Valamennyi
osztályfőnök
Valamennyi
osztályfőnök
Valamennyi
osztályfőnök

A
megemlékezésben
résztvevő
osztályok,
csoportok
Valamennyi
osztály
Valamennyi
osztály
Valamennyi
osztály

8.5. A nemzeti, iskolai ünnepek megünneplésének időpontja
/a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. § 2. bek. d) pontja alapján /
A
A szervezésért
megemlékezésben
felelős
résztvevő
pedagógus(ok)
osztályok,
csoportok
igazgató,
2.osztály;
igazgatóhelyettes, 5.osztály
Gombosné Szabó
Ilona,
Bodnár
Mária
Bodnár
Mária, 5-8. osztályokból
Horváthné
Hosszú Andrea,
Jakubács László
Kiss
Eszter, 1.osztály
DÖK vezetők
Kozák
Ildikó, 4;8. osztályok

Ünnep megnevezése

Az ünnepség
(ünnep)
megtartásának
időpontja

Tanévnyitó (szeptember 01.)

szeptember 01.

Nemzeti ünnep (október 23.)

október 22.

Karácsonyi ünnepély

december 18.

Farsang

február 18.

Nemzeti ünnep (március 15.)

március 11.

Horváthné
5-8. osztályokból
Hosszú Andrea,
Bodnár
Mária,
Farkasné
Tóth
Ildikó ig.h.

Ballagás

június 17.

Takácsné
Surjánszki Blanka
Zsíros János

Tanévzáró ünnepély

június 21.

Hajduné Vásári Napközis tanulók
Nóra,
Kazai
Györgyi,
Bakosné Á.T. ig

Takácsné
Surjánszki Blanka

8.6. Az évi rendes diákközgyűlés ideje
/ a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. § 2. bek. e) pontja alapján /
Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2012. év június 13.

8.osztályok
7.osztály

8.7. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
/a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. § 2. bek. f) pontja alapján /
A nevelőtestületi értekezletek terve:
Értekezlet
dátuma
2015. augusztus
2015. augusztus
2015. augusztus
31.
2015/2016.
minden hónap
utolsó csütörtökje
2015/2016.
minden hónap
első csütörtökje
2015. november
2016. január
2016. január
2016. április
2016. június
2016. június

Az értekezlet célja, főbb napirend
A következő tanév előkészítése,
kapcsolatos feladatok, tájékoztatás
Szakmai, pedagógus továbbképzés
Tanévnyitó értekezlet

elkezdésével

Felelős
Igazgató
Igazgató
Igazgató

Tantestületi munkaértekezlet/módszertani
csoportmegbeszélés

Igazgató

Vezetőségi értekezlet

Igazgató

Szakmai, nevelési értekezlet (őszi)
Félévi osztályozó értekezlet
Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat
meghatározó értekezlet
- pedagógiai munka elemzése, értékelése,
- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata
Szakmai, nevelési, tantestületi nevelési értekezlet
(tavaszi)
Év végi osztályozó értekezlet
Tanévzáró értekezlet
- szakmai munka értékelése

Igazgató
Igazgató
Igazgató

Igazgató
Igazgató
Igazgató

8.8. Az országos mérések lebonyolítását az alábbi jogszabályok határozzák meg:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet)
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet)
A 2015/2016. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet (a továbbiakban: tanév rendje)
Az idegen nyelvi mérés az általános iskolás tanulók angol nyelvtudását vizsgálja. A mérésben
minden 6. és 8. évfolyamos tanuló részt vesz. A mérés a hallott szöveg értése, illetve az olvasott
szöveg értése alapkészségekre terjed ki, azt vizsgálja, hogy a tanulók elérik-e a tantervi
követelményekben az egyes évfolyamok számára előírt Közös Európai Referenciakeret (KER)
szerinti szinteket. A tesztanyagok javítása és az eredmények központi szoftverbe való bevitele
után az iskolák azonnali visszajelzést kapnak tanulóik eredményeiről, valamint a megfelelő szintet
elért tanulók arányáról.
Ideje: 2016. május 18.

országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai
eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A
tesztek olyan feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét
megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan tudják
alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában.
Ideje: 2016. május 25.
a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata. A vizsgálatot az iskoláknak - az 5-8.
- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2016. január 6. és 2016.
június 1. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási
intézmények 2016. június 1-jéig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai
rendszerbe (NETFIT®).
9. Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
Iskolai osztály

Az osztályban tanulók
száma

1.

20

2.

14

3.

20

4.

22

5.

19

6.

14

7.

24

8.

27
Móra Ferenc Tagiskola

1.-3 o.

8

2.-4. o.

9

Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási nehézséggel bíró tanulóink száma 2011/2012
tanévben:
- 45 fő + 15 fő beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő
- 8 fő sajátos nevelési igényű: tanulási zavar veszélyeztetett, diszlexia, diszgráfia, kevert
specifikus fejlődészavar, beszédfogyatékos.
Fejlesztésük fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus szakemberrel kiscsoportos formában
történik.

10. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai

10.1 Hagyományőrző tevékenységeink:
Kötődnek: névadónkhoz
évfordulókhoz
iskolai eseményekhez
kivételes alkalmakhoz
jeles napokhoz
Hagyományos rendezvényeink tanévenként:
- Ünnepélyes tanévnyitó – az első osztályosok és a nemesbikki 5.osztályos tanulók fogadása
- Szeptember
- bekapcsolódunk a „Magyar Diáksport Napja” tömegsport
rendezvény megvalósításába
Magyar népmese napja
- Október
- őszi kirándulás; (igény esetén), Állatok Világnapja
- Október 6.
- megemlékezünk az aradi vértanúkról
- Október 23.
- ünnepi műsorral köszöntjük a Magyar
Köztársaság napját (iskolai, községi rendezvény)
- Hallowen party „TÖK JÓ NAP”
- November
- egészségnevelési hetek, fogászati vetélkedő
- településünk időseinek köszöntése
- Igény szerint szülő, tanár közös színházlátogatás
- Márton napi vigadalom
- December
- Mikulás – klubdélutánok;
„Advent hét” rendezvénysorozat
- December harmadik hete - karácsonyi műsor, ünnepségek
- Január 22.
- a Magyar kultúra napja
- Február
- Móra Napok, nyílt nap Móra F. Tagiskolában
- Február harmadik hete
- álarcos farsangi karnevállal búcsúztatjuk a telet
- Március 15.
- 1848/49-es forradalom és szabadságharc
valamint háborús hősi halottainkra
emlékezünk iskolai és községi ünnepségeken.
- Víz világnapja; (témanap)
- Április harmadik hete
- Nyílt nap (1-8.évfolyamos tanulók szüleinek); „Iskolahívogató”
nyitott tanítási nap (óvodásoknak)
- Április negyedik hete
- Húsvétváró rendezvények (hagyományőrzés, barkács, sport)
- Május első hete
- Az édesanyák köszöntése gyermek,
osztályközösségekben, 6. osztálytól igény szerint
- Május második hete
- Madarak és fák napja,
témanap
- Május vége
- Gyermeknapi színes program
- Május
- Pünkösd - hagyományápolás
- Június második hete
- Zrínyi-hét eseménysorozata: Zrínyi szellemi torna, erőpróba
Diákönkormányzati hét
- Tavaszi tanulmányi kirándulás
- Június második hete
- Ünnepélyes tanévzáró
- Búcsúzó nyolcadikosaink ballagása
Ünnepi egyenruhánk székhelyen:
 sötét alj
 fehér ing

Móra Ferenc Tagiskolában:
Ünnepi öltözet a lányoknak az iskolai ünnepélyeken
 fehér blúz
 fekete szoknya
 sál
Ünnepi öltözet a fiúknak az iskolai ünnepélyeken
 sötét nadrág
 fehér ing
 nyakkendő
Viselése: a diáktanács és a nevelőtestület egyeztetése alapján,évente meghatározott események
alkalmával.

10.2 A helyi kulturális , közösségi életben való szerepvállalás

Községi ünnepségek, megemlékezések:
Október 23.
Idősek napja
Március 15.
Helyi sajátos kulturális rendezvények.

