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 2018/2019. TANÉV PROGRAMTERVEZET 
 

Időpont Program Felelős 

2018. SZEPTEMBER:     

      

3.hétfő:        tanulóink visszaérkezése  a kollégiumba 8-10 óra 

között,  tanévnyitó ünnepség  10.00 óra   

Szakiskolai munkaközösség 

  Első tanítási nap   

7. péntek: munkaközösségek megalakulása   

17.hétfő: ÉSSE kirándulás Budapest állatkert Valkó Gabriella 

17-18.hétfő-kedd Továbbképzés 2 fő: autizmus témakör –Kozmutza 

Flóra EGYMI szervezésében  

 

19.szerda: „Adj egy ötöst” érzékenyítő program Széchenyi 

Gimnázium tanulói 

Kovácsné Balla Irén + 33 tanuló 

21. péntek Egészségnap Hárskuti Éva 

(A hónap folyamán a tanulók folyamatos megfigyelése, feljegyzések készítése a fejlesztési tervek elkészítéséhez.) 

  

  

23-25.vasárnap -kedd PaNaNet+- Környezeti nevelés fogyatékkal élőknek –

továbbképzés 2 fő( Kőszeg) 
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 28. péntek:  Magyar Diáksport Napja  testnevelők 

 

 

 

2018. OKTÓBER:  

    

1. hétfő:    Tanmenetek, munkaközösségi tervek elkészítése, 

egyéni fejlesztési tervek folyamatos vezetése                         

Munkaközösség vezetők 

5. péntek:     Doborjáni Ferenc Emléknap                                            

Tanítás nélküli munkanap. 

Doborjáni – emlékérem kezelésére 

megválasztott  kuratórium   

19. péntek:    Őszi tárlat Stanglné Toldy Zsuzsanna    

13. SZOMBAT (október 

22.bedolgozása) :       

„Adj egy ötöst” Széchenyi Gimnázium érzékenyítő 

programja  ált.isk.-nak 

Szakiskola: sportnap  - hazautazás 

Kocsis Petra – Tóth Zsolt - Haller 

Péter 

26.péntek Öszi szünet előtti utolsó tanítási nap - hazautazás   

   (ŐSZI SZÜNET: október 29-tól november 4-ig.)   

      

2018. NOVEMBER:     

5. hétfő:                    őszi szünet után első tanítási nap   

10. SZOMBAT 

(november 2. 

bedolgozása): 

Tanítás nélküli munkanap – minősítésre készülők 

portfóliójának áttekintése 

 

9.péntek:               Márton napi hagyományőrzés Lendvay Luca, Oszvald Krisztina 

12. hétfő – 16. péntek      Szakiskolai nyílt hét szakiskolai munkaközösség 

15. csütörtök: Színház 12.00 : „Az égig érő fa"(zenés népmese)   Röglerné Hörömpöly Andrea            

November 26-től 

December 14-ig  

ÚSZÁSOKTATÁS  Kocsis Petra 



  

 

 

 

    

2018. DECEMBER:     

1. SZOMBAT 

(december 

24.bedolgozása): 

Téli játszóház Kertai Katalin, Palatka Erika 

3. hétfő:       I. ADVENT és dekoráció Általános iskolai munkaközösség 

6. csütörtök:             Mikulásvárás Szalai István 

  Mikulás  kupa: szervező Kozmutza Flóra EGYMI Tóth Zsolt 

10. hétfő:             II. ADVENT Borsodi-Varga Regina 

  Mikulás Diszkó Győr ÉSSE Valkó Gabriella 

13. csütörtök Színház:” Péter és a farkas”( zenés mesejáték)                   Röglerné Hörömpöly Andrea 

14. péntek: 2019. jan. 4. péntek  bedolgozása  

15.SZOMBAT 

(december 

3.bedolgozása) 

Komplex Tan. Vers, megbeszélés, anyaggyűjtés              

Tanítás nélküli munkanap 

  

      

17. hétfő:             III. ADVENT Szakiskolai munkaközösség 

20. csütörtök:              kollégiumi karácsony Kollégiumi munkaközösség 

21. péntek:                téli szünet előtti utolsó tanítási nap - hazautazás                                      

      

  (TÉLI SZÜNET: 2018.december 27-től, 2019. 

január 2-ig tart) 

  



 

 

 

 

2019. JANUÁR: 

    

3. csütörtök  :                Tanítás nélküli munkanap:.nevelési értekezlet   

4.péntek tanítás nélküli munkanap  

7. hétfő: Téli szünet után első tanítási nap  

10. csütörtök Színház: „Mátyás király krónikái” (zenés mesejáték) Röglerné Hörömpöly Andrea 

22. kedd:                  Magyar kultúra napja Osztályfőnökök 

24 csütörtök:           osztályozó értekezlet  Munkaközösség vezetők 

25. péntek:                első félév utolsó napja    

      

2019. FEBRUÁR:          

1. péntek:                 nevelőtestületi félévzáró értekezlet, szülők  értesítése 

az első félév eredményéről 

osztályfőnökök 

15. péntek:        Kommunista diktatúrák áldozatairól való 

megemlékezés szakiskolai szinten    

Vassné Horváth Éva 

22. péntek:              házi szavalóverseny Tóthné Németh Gabriella 

      

      

2019. MÁRCIUS:     

1. péntek:                 Farsangi mulatság Általános iskolai munkaközösség 

      



14. csütörtök:                    Megemlékezés nemzeti ünnepünkről - hazautazás Pócsföldiné Bajor Bettina 

      

      

      

 

 

2019. ÁPRILIS: 

    

 

8. – 12. között                   Koncz Dezső Regionális Tanulmányi Verseny Rum Román Kata 

10.  szerda:                          Megyei Komplex Tanulmányi Verseny Máté Beatrix – Kovácsné Kleizer 

Márta    

11.  csütörtök:                        Költészet napja Szekendyné Kelemen Erzsébet 

17. szerda:                  Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap-  hazautazás   

  TAVASZI SZÜNET (április 18-24-ig)   

24, szerda Tavaszi szünet utáni első tanítási nap   

26. péntek: Föld napja     

Mezei futóverseny:”Nyúlcipő” 

diákönkormányzat – Csizmadia Virág,  

Bertalan Gábor  

Testnevelők      

      

      

2019. MÁJUS:     

1. szerda:                               Munka ünnepe   

2. csütörtök:         szakiskola végzős évfolyamának utolsó tanítási napja   

17. péntek :                            Egészségnap Mazálné Mészáros Katalin 

  szakiskola írásbeli vizsgák Krutzlerné Szarka Tünde 



 7.kedd Kulturális fesztivál szakkörvezetők 

29. szerda:                  Pedagógusnap ( tankerület meghívása) Máté Beatrix-szakkörvezetők 

31. péntek:                  Gyermeknap  Kollégiumi munkaközösség 

  ÉSSE Gyereknap Győr Valkó Gabriella 

      

2019. JÚNIUS:     

3. hétfő:                   Nemzeti Összetartozás Napja (megemlékezés 

osztályszinten)                      

Osztályfőnökök 

6. csütörtök:                osztályozó értekezletek  munkaközösség vezetők 

10. hétfő Pünkösd hétfő   

  szakiskola elméleti, gyakorlati vizsga Krutzlerné Szarka Tünde 

13. csütörtök Sportnap Haller Péter, Kocsis Petra, Tóth Zsolt 

14. péntek:                  ballagás, tanévzáró ünnepség tanév utolsó napja, 

hazautazás 

szakiskolai munkaközösség 

      

17. hétfő  – 28.péntek          szakiskola szakmai gyakorlat Szakoktatók 

      

2019. JÚLIUS:     

2. kedd:                           tanévzáró értekezlet   

  E programtervezetet még kiegészítik a jelenleg nem 

ismert időpontú versenyek, rendezvények: 

  

  Helyi-, megyei-, regionális-, országos tanulmányi-, 

kulturális-, és sportrendezvények 

szakkörvezetők, testnevelők 



  Megyei matematika tanulmányi verseny Kovácsné Kleizer Márta 

   Megyei kulturális fesztivál szakkörvezetők 

  Megyei rajzverseny Stanglné Toldy Zsuzsa 

  Megyei szavalóverseny Tóthné Németh Gabriella 

  „NETFIT” felmérés 2019.január 9-április 27 között.  

Eredmények feltöltése június 1-ig  

Testnevelők 

  Általános iskola tavaszi nyílt nap Általános iskolai munkaközösség 

  Karácsonyi süti vásár Komlós Gézáné 

  Szakmai vizsgákra felkészítők osztályfőnökök, szaktanárok, 

szakoktatók 

  Szakiskolások nyári gyakorlata osztályfőnökök, szaktanárok, 

szakoktatók 

  Igazgatói tájékoztatók  Krutzlerné Szarka Tünde 

  Házi olvasópályázat Röglerné Hörömpöly Andrea, Román 

Katalin 

  2019. tavaszán minősítő vizsgák   

  2018. őszén önértékelések   

  Pályaválasztási kiállítás Osztályfőnökök 

  Művészetek kis barátai - Rum Röglerné Hörömpöly Andrea 

 Szakiskolai kultúrfesztivál Csizmadia Virág 

 

 

 

Sopron, 2018. augusztus 29.          /:Krutzlerné Szarka Tünde:/ 

                igazgató 
 



ÖKO iskolai programtervezet a 2018/2019. tanévre 

 

Az iskola hitvallásához szorosan kapcsolódik a környezeti nevelés fontosságának hangsúlyozása. A fogyatékkal élő gyerekek számára a szűkebb- 

tágabb környezet biztosította esélyegyenlőség a nevelési feladatok megvalósításában nagy szerepet kapnak. 

Intézetünk tanítványai, óvodásoktól a szakiskolásokig, hátrányos helyeztük ellenére nagyon fogékonyak a természeti nevelésre: ezt segíti az iskola 

környezete is. A közel 2 ha területen fekvő épületegyüttes környékének zöldje pozitív energiával tölt fel mindenkit, és az oktatás területén is rengeteg 

lehetőséget biztosít. A 2016-ban elnyert ÖKO iskola cím még jobban ráirányítja és irányította valamennyiünk figyelmét a környezettudatosságra, a 

fentarthatóságra. 

A Pedagógia Programban megfogalmazott elvekkel szerves egységet alkotva a következő kiemelt feladatok, programok megvalósítását tervezzük a 

tanévben. 

Őszi időszak: 

- iskolakezdés- osztálytermek, iskola dekorálása- az újrahasznosítás jegyében 

-őszi tárlat : középpontban a levelek: iskolai kiállítás szervezése őszi terményekből, levelekből 

-Doborjáni emléknap méltó megünneplése- az iskola udvarának csinosítása, takarítás 

-őszi sportnap és egészségnap keretén belül ismét a helyes táplálkozás és testmozgás fontosságának megvilágítása 

Téli időszak: 

-adventi hangulat: gyertyagyújtással, műsorral készülünk a karácsonyra 

-madáretető készítése 

-folyamatos eleség biztosítás 

-természet változásának megfigyelése- eseménynapló vezetése 

Tavasz: 

-a megújulás követése: növényzet karbantartása, virágosítás 

-Föld napja alkalmából programszervezés 

-tavaszi nagytakarítás  

-Sportnap , egészségnap 

-gyereknapi rendezvény 

 

Egész évben a szelektív hulladékgyűjtés biztosítása. Az udvaron elhelyezett 1200literes szelektív konténerekbe a megfelelő hulladékok gyűjtése. A 

gyűjtésből befolyt összeg az iskola alapítványára kerül. 

 

EFOP 3.1.6 pályázaton belül „érzékenyítő programok” szervezése, bonyolítása. A többségi iskolákból érkező gyerekekkel közös kirándulás, 

barkácsolás, játszóház megvalósítása. Egészséges életmód, szemlélet alakítás témakörében sportklubok tagjainak fogadása, közös mozgás. 

 

PaNaNet + programon való részvétel után, az ott tanultak megismertetése a pedagógusokkal, gyerekekkel.  


