Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola
2017-2018-as tanév
2017. augusztus – szeptember havi program
„ Azt láttam, hogy hogyan tanítja a nagy fecske a picit röpülni…
Azt is láttam már, mikor a gólya tanította a fiát békát enni…
Tyúkanyónak is sok baja van a csirkéivel, míg kitanítja velük az iskolát.
Bizony, bizony, mindenkinek tanulni kell, ha tudni akar.”
(Móra: Madarak iskolája)
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Alakuló tantestületi értekezlet
Igazgató, ighk.
Javítóvizsgások első konzultációja
Bogdánné, szaktanárok
Munka-, tűz és környezetvédelmi oktatás alkalmazotti közösségnek (Kohelka László) Mindenki
Tankerületi tanévnyitó értekezlet –Andocs
Igazgató
Javítóvizsga
Bogdánné, bizottságok
Tankönyvosztás
Föcsökné, Sulyokné, Bertáné
Tanévnyitó tantestületi értekezlet
Igazgató
Tanévnyitó ünnepély
Igazgató, 3. évfolyam

Az iskolavezetők által ellenőrzött szeptemberi feladatok aláhúzva.
1. („A” hét)

Első tanítási nap – tanuló-és felnőtt ügyelet megszervezése
– tűz- és balesetvédelem, házirend megbeszélése
– órarenddiktálás
– napközis csoportok /tevékenység, ebédeltetés megszervezése/
– felelősök kijelölése/benti cipő, hetesek, szekrény…/
tankönyvosztás
Szülői értekezlet az 1. osztályban
Művészeti iskolások pótbeíratása (hangszer)

Mk. vezetők
Osztfők,Bársony I.

Osztfők.
Tóthné, pedassiszt.

Mindenki

1.
1.
5.

délelőtt
16.30
15.30

6.

17.00

ÖSSZEVONT SZÜLŐI ÉRTEKEZLET az aulában, utána az 5.a és 5.b osztályban
szülői értekezletek 17.30 tól
Igazgató, osztfők

7.

12-15.30

Étkezési térítési díj fizetése

11.
11.

7.00-13.00
15.00

Étkezési térítési díj fizetése
Siófok Környéki Diáksport Bizottság tanévnyitó értekezlete Siófokon

15-ig
12.
18-ig
19.
25-től
28-tól

14.00
14.00
13.00
13.00

Tankönyvek pótrendelése
5.a osztályosok átadása
Jelentkezési határidő a Bolyai Matematika Csapatversenyre
5.b osztályosok átadása
Úszásoktatás beindítása a 3. évfolyamon (minden hétfőn)
Úszásoktatás beindítása a 4. osztályban (minden csütörtökön)

Föcsökné, osztfők

1.o. tanítók

Tóthné, pedassziszt.
Tóthné, pedassziszt.
Meszlényi G., Drimmer L.
Föcsökné, Bertáné, Sulyokné
Tanítók, Szaktanárok, Igazgató
Ravasz I., Daku E.,Bogdánné

tanítók, szaktanárok, igazgató

Tanítók
Tanítók

1. héten

- a kiosztott nyilatkozatok begyűjtése, összesítése, leadása Bogdánnénak
- fejlesztő foglalkozások megszervezése, indítása SNI tanulók számára

Osztfők.
Szabó Zs.

15 – ig

- naplók, szakköri naplók, tájékoztató füzetek rendbetétele
- napközis foglalkozási terv elkészítése
- szaktantermek, szertárak rendbetétele, kulcsrend
- teremórarendek kifüggesztése a termek ajtajára
- KIR rendszer aktualizálása
- KRÉTA rendszer feltöltése

Osztfők
Tóthné
Mindenki

20-ig

Szabó Zs., Ofők, Karbantartó
Igazgató, Ighk., Isk.titk.
Igazgató, Ighk., Isk.titk.

29-ig

- tanmenetek aktualizálása
- osztályfőnöki foglalkozási tervek elkészítése

Mindenki
Osztályfőnökök

30– ig

- szakkörök tematikájának elkészítése, résztvevők névsorának leadása
- szülői értekezletekről feljegyzések, családlátogatások
- szociometriai felmérések készítése

Szakkörvezetők
Osztfők.
Osztfők.

szeptember
folyamán:
- Jelentések, adatszolgáltatások a tankerületnek és más adatkérőknek
- Munkaközösség vezetői megbeszélés – igazgató, ighk., mk. vezetők részvételével
- Családlátogatás az 1. és 5. osztályosoknál
- ÖKO munkacsoport megbeszélése
- Munkaközösségi megbeszélések szükség szerint
- Tanulmányi versenyek és vetélkedők, levelezős tanulmányi versenyek hirdetése
- Színház-és Ifjúsági hangverseny látogatás megszervezése

Igazgató, Ighk, Iskolatitkár

Igazgató
Tanítók, Ofők.
Szabó Zs.
Ighk.,mk. vezetők
Tanítók, Szaktanárok
Bogdánné

- Iskolai KRÓNIKA szerkesztése, SZKV összekötő
- HONLAP frissítése
- Iskolai FACEBOOK oldal frissítése
- DÖK munkájának indítása
- SPORT: házi foci-és kézilabda bajnokság a felső tagozaton
- Folyamatos kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat családgondozóival
(Bálint Adrienn, és Siójut képviselőjével) – jelzőrendszeri megbeszélések
- TŰZRIADÓ próba
- Faliújságok aktuálissá tétele
- ISKOLAALMA osztása adminisztrálása – 1-6. évfolyam
- ISKOLATEJ adminisztrálása
- Fogászati szűrővizsgálat
- HPV védőoltás engedélyeinek begyűjtése a védőnővel egyeztetve - 7.o. lányok
- Kötelező oltások, tisztasági vizsgálat – védőnő
- Diákigazolványok rendelése, pótlása

Formódiné
Igazgató, ighk.
Kovács D., Fodor J.
Bársony I.
Meszlényi G.

- könyvek, folyóiratok, kiadványok terjesztése (Novum-, Graph-Art Kiadó)

Batizné, Megyeri N.

Tóthné
Igazgató, Bársony I.

Érintett osztfők.
Pedassziszens
Iskolatitkár
Osztfők.
Osztfők.
Iskolatitkár

