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Ökomunkacsoport célkitűzései:

A Mezőtúri Református Kollégium kiemelt feladatának tartja a diákjaink környezettudatos nevelését:

tanulók  ösztönzése  saját  élő  és  élettelen  környezetük  megismerésére,  alakítására,  védelmére,  a

környezetet károsító jelenségek felismerésére, az azok elleni tudatos fellépésre. A fenntarthatóságra

nevelés  önálló  tantárggyal  nem rendelkezik,  ezért  a  pedagógusok  feladata  az  ismeretek  egységbe

szervezése,  amely  által  tanulóinkban  kialakul  a  szilárd  meggyőződésen  alapuló  környezettudatos

magatartás, ökológiai szemlélet az általános iskola első osztályától az érettségiig. Tizenkét évet átölelő

folyamat révén tanítványainkkal megismertetnünk az ember és környezete közötti kapcsolatrendszer,

ezen  elköteleződésünk  komplex,  mivel  a  természeti  és  társadalmi  környezet  megóvásával  az

egészséges  életvitel  kialakításán,  a  mentális  jóléten  keresztül  érhető  el  a  környezettudatos

magatartásforma kialakítása.

Célunk diákjaink megfelelő testi és lelki fejődésének biztosítása, hogy az iskolánkból kilépve, elzárva

általános  vagy  középiskolai  tanulmányait  képesek  legyenek  harmóniában  élni  önmagukkal  és

környezetükkel.  A  környezettudatos  magatartás  kialakítását,  a  természet  szeretetén,  településünk

kulturális örökségén keresztül valósítjuk meg. Célunk, hogy diákjainkban kialakuljon az igény az őket

körülvevő  szűkebb  és  tágabb  környezet  megóvására,  ehhez  rendelkezzenek  megfelelő

természettudományos alapismeretekkel:

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli
foglalkozás feladata, melyben az ökoiskola munkacsoport tagjai koordináló, mentoráló szerepet
látnak el:

- élményekben, cselekvésekben gazdag pedagógiai módszerek alkalmazása;

- környezeti problémák megoldásához szükséges készségek fejlesztése;

- környezeti nevelés terjedjen ki a globális, regionális, lokális szintre;

- iskolai zöldterületek bővítése, ápolása az iskola környezetének zöldítése, minden tavasszal 
virágok ültetése és gondozása;

- környezettel harmonizáló játszó- és pihenőhelyek kialakítására törekedtünk és törekszünk 
tudatosítjuk bennük, hogy a környezetvédelemmel valósítható meg az egyén egészsége,

- esztétikai érzék fejlesztése: tantermeket, folyosókat növényekkel, tanáraink és művészeti 
képzésen részt vevő diákjaink alkotásaival díszítjük, folyamatosan aktualizáljuk;

- madáretetők- és odúk kihelyezése, gondozása- madárbarát iskolaként;

- épített és természeti környezet eredeti állapotának megóvása.

- szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás lehetőségének biztosítása az iskolában.
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- megemlékezés jeles napok alkalmával;

- figyelemfelhívás, tudatos cselekvésre ösztönzés;

- túrák tanulmányi utak szervezése;

- természetismereti, környezetvédelmi versenyeken való eredményes részvétel:

Benkő Gyula Országos Komplex Tanulmányi Verseny (őszi félév) országos döntőjének 
szervezése;

a Kaán Károly Természet és Környezetismereti verseny (tavaszi félév) országos döntőjének 
szervezése.

Környezet - és egészségtudatos magatartás kialakítása közösségépítő programokon keresztül:

önismeret, önérvényesítés, pozitív énkép kialakítása - lelki segélygondozási alkalmak, 

diákönkormányzat által:

- tanulási stratégiák megismerése, hatékony alkalmazása;

- példamutató, hiteles pedagógus;

- esélyegyenlőség biztosítása;

- csoportlélektani ismeretek bővítése;

- toleranciára nevelés, konfliktuskezelési stratégiák elsajátítása;

- környezetünkért felelősségteljes magatartás kialakítása;

Iskolánk diákönkormányzatával való együttműködésünk hatékony, mely programjaiba beépíti és 
támogatja a környezettudatos magatartás kialakítását.
Változatos módszertani választék áll a rendelkezésünkre, mely eredményesé teszi élmény- és tevékenységközpontú 
nevelő - oktató munkánkat tanórán és tanórán kívüli tevékenységben:

- természet szeretetére nevelés, a gyerekek természettel való közvetlen élményekhez 
juttatása (terepgyakorlat, természetjáró túrák);

- lakóhelyünk  természeti,  helytörténeti,  építészeti  értékeinek  megismerése  népi
hagyományaink,  népszokásaink,  természetes  anyagok  és  hagyományos  kézműves
technikák megismertetése;

- szövegelemzés, tényanyaggyűjtés, jegyzetelés, feladatok, feladatmegoldások 
összehasonlítása, elemzése;

- interjúk készítése az emberek és természet viszonyáról szűkebb és tágabb 
környezetünkben

- páros - és csoportmunka, kooperatív tanulási technikák alkalmazása;

- természettudományos megfigyelések, vizsgálódások, kutatómunka végzése csoportban, 
tudományos diákkonferencián való részvétel;

- vita, érvelés, problémafelvetés- véleményalkotás, érvelés technikájának alkalmazása;

- digitális készségek fejlesztése, előadások készítése;
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- adatgyűjtés,  információk  rögzítése,  hipotézisek  megfogalmazása,  következtetések
levonása  értelmezése,  megoldási  javaslatok  tervezése,  alkotása:  IBL  tanulási  technika
elsajátítása;

- „Öröm és bánattérkép” készítése településünkről;

- részvétel természetvédelmi tevékenységekben, helyi környezetvédelmi törekvésekben;

- múzeumok látogatása, múzeumpedagógiai foglalkozások;

- szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének felkínálása, ösztönzése (iskolai hulladékgyűjtő 
sziget);

- kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése (kerékpáros közlekedést 
népszerűsítő programok, kerékpártúrák szervezése);

Környezeti nevelés szinterei:

a) Tantárgyi keretek között:

Tanórákon történik azon ismeretek megalapozása, szemléleti formálása, amely során lehetőség van 
a helyes értékrend kialakítására.

- Természettudományos tantárgyak:  környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz,
fizika, kémia, matematika, komplex természettudomány tantárgy, valamint a életvitel és
gyakorlat.  Ezen  tantárgyakon  keresztül  megismerhetik  az  élő  és  élettelen  környezeti
tényezőket  és  közöttük  lévő  kölcsönhatásokat  és  az  emberi  tevékenység  hatását  a
környezetre. Adatok feldolgozása, gyakorlati feladatok alapján következtetések levonása,
megoldási javaslatok tétele, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése történik.

- Hit és erkölcstan, osztályfőnöki óra: megfelelő magatartásforma felelősségtudat 
kialakítása. környezetünkkel, önmagunkkal és embertársainkkal szemben.

- Magyar nyelv és irodalom  órákon környezeti  neveléshez kapcsolódó tevékenység lehet
irodalmi  művek,  ismeretterjesztő  szövegek  tanulmányozása,  elemzése,  az  író,  költő
személyes hangvétele az tájról. Kapcsolat az írott szöveg és a tanuló saját élménye között.

- Vizuális kultúra, ének-zene:  környezet és természet szépségeinek érzelmi megközelítése,
bemutatása,  ahol  felhívják  a  figyelmet  az  értékvesztésre,  uniformizálódásra,
elértéktelenedésre.

- Történelem: az ember és környezetének kapcsolata különböző korokban, analógiák 
felállítása a jelenkorral.

- Idegen nyelv: környezettel, globális problémákkal kapcsolatos cikkek fordítása, elemzése, 
belső vizsga, érettségi, nyelvvizsga szóbeli tételek környezetvédelmi témafeldolgozása.

- Testnevelés  eszköze  a  mozgás  örömének  átélésére,  szabad  levegőn  való  tartózkodás
fontosságára:  gyalogos,  kerékpártúrák  során  a  helyes  viselkedésforma  kialakítása  a
természetben.
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b) Tanórán kívüli tevékenységekben:

- Versenyek: tanulóink olyan versenyben is indulhatnak, melyek elősegítik környezettudatos
szemléletük formálását.

- Jeles  napok:  környezetkultúra  átadása  változatos  formákban,  egy-egy  jeles  naphoz
hagyománnyá váló tevékenységek (Á - általános iskolai intézményegység, K- középiskolai
intézményegység):
 Állatok világnapja (október.4.)- Teremtésvédelmi verseny (2016/2017. tanévtől Á+

K)
 Teremtésvédelmi témahét: rajzpályázat (2010-től) (Á+K)
 Földünkért nap: Országos Benkő Gyula Komplex Természettudományi csapatverseny (2007-

től), rajzpályázat (2016) (Á+K)
 Víz világnapja (március 22) tanórai feldolgozás: kooperatív csoportmunka (2011) (Á+K), túra 

szervezése a szabadban
 TESZEDD!
 Föld napja (április 20.) erdei iskola, tanórai megemlékezés: kooperatív csoportmunka,

kirándulások, termésképek készítése, ÖLTÖZZ ZÖLDBE (1985-től) (Á), Mentsük meg
a Földet (2017-től folyamatos)

 Madarak és  Fák  (május)  kirándulások,  természetjárás  (1980-tól)  (Á)  rajzpályázat
témája: az év madara, fája, vadvirága. A rajzokból könyvjelzőket készítünk, melyet
iskola és az országos versenyeinken ajándékozzuk a diákoknak (Á+K).

 Fenntarthatósági témahét április 23-28 (2017-től Á+K)

- Madárbarát iskola: madáretetők és odúk rendszeres karbantartása, téli madáretetés, ennek 
kapcsán kertünk madarainak megismerése.

- Lakóhelyünk természeti épített értékeinek megismerése, hagyományőrzés: régi 
mesterségek, kézműves foglalkozások szervezése (Kézműves és Sporttábor 2001- től).

- Hulladékok csökkentése: iskolai „szelektív szigeteken” (2005-től) lehetőség van külön
válogatva  gyűjteni:  papír,  PET  palackok,  műanyagkupakok,  elemeket  Alternatív
energiaforrások működési elvének megismerése: napelem, napkollektor, szélerőmű, 
geotermikus energia.

- Tantermeket, folyosókat diákjaink alkotásaival, zöld növényekkel tesszük otthonossá.

- Iskolai zöld felületek gondozása, bővítése, virágok ültetése.

- Környezettel harmonizáló játszó és pihenőhelyek kialakítása.

- Iskolai könyvtárban elkülönítetten szerepelnek az ismeretterjesztő könyvek, melyeket 
felhasználunk tanórai, tanórán kívüli tevékenységekben.

- Túrák,  tanulmányi  kirándulások  táborok  szervezése:  önköltséges  alapon.  Cselekvő-
felfedező  magatartás  dominál.  Lakóhelyünktől  eltérő  természeti  formák  megismerése
mellett személyiség és közösségépítő, fejlesztő hatással bír.
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Az egészségnevelésünk célja, hogy a tanulók képesek legyenek felmérni saját egészségi állapotukat, 

ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját.

Iskoláink egészségnevelési tevékenységei magukba foglalják az egészségfejlesztés, egészségmegőrzés

és egészségvédelem céljait, feladatait:

 prevenció, egészségérték tudatosítása

 életkorral járó bio - pszicho- szociofejlődés segítése ;

 kortárshatások , társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései;

 egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód) felismerése, 
alternatíva mutatása;

 drogprevenció;

 egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése;

Intézményünk egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai, területei:

Az egészséges életmód, az életszemlélet és magatartás szempontjából lényeges területébe: az iskola

pedagógiai  rendszerébe,  tanórai  és  tanórán  kívüli  tevékenységébe  épül  be  (osztályfőnöki  órák,

hittanóra,  természet  és  biológia  óra,  diákönkormányzat  programok,  családi  vasárnap,

szeretetvendégség):

a) Lelki egészség :

- egymásra épülő preventív szemlélet kialakítása

- tanulók testi, lelki, szellemi, szociális egészségének tudatos építése éljenek harmóniában 
önmagukkal, embertársaikkal és környezetükkel

- a családi és kortárskapcsolatok fontossága: barátság, párkapcsolatok, szexualitás szerepe az 
egészségmegőrzésben.

b) Egészséges életmód, táplálkozás, személyes higiéné:

- önmagunk egészségi állapotának ismerete, önismerete fejlesztése

- a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe: helyes, nyugodt étkezés fontossága;

- felismerjék a betegségeket előidéző tényezőket, ismerjék a gyógyulási folyamatot

- az elsősegély-nyújtás alapismeretetek elsajátítása, magabiztos gyakorlati alkalmazása,

- szenvedélybetegségek ismerete :az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 
internetfüggőség káros hatásai a szervezetre,

- személyes higiénia és fogápolás fontossága.
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c) Mozgáskultúra fejlesztése:

- helyes testtartás, a mozgás kialakítása,

- az aktív életmód, a sport.

d) környezettel való harmóniára törekvés:

- környezettudatos magatartás kialakítása, a természet szeretetén, településünk kulturális 
örökségén keresztül,

- természethez való viszony, az egészséges környezet jelenősége,

- felelősségvállalás, problémamegoldó gondolkodásmód kialakítása,

- idővel való gazdálkodás, tanulási környezet alakítása.

e) Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magtartással, gondossággal, az intézmény 
szervezettségével:

- tanulók egészségi állapotára való fokozott figyelem,

- osztálytermek berendezésére az ergonómiai és egészségügyi szempontjának 
megfelelően,

- rendszeres szellőztetés.

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli
foglalkozás feladata.

Diákjainknak életkori  sajátosságukat figyelembe véve nyújtunk segítséget  helyes magatartásformák

elsajátításához. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megőrzésének módjára tanít,

hanem az egészséges állapot  örömteli  megélésére  és harmonikus élet  értékként  való tiszteletére is

nevel.  Szülőkkel  együtt  feladatunk,  felkészítjük  diákjainkat  az  önálló felnőtt  életre,  hogy képesek

legyenek helyes döntések meghozatalával kialakítani egészséges életvitelüket.

a) Családi életre nevelés:

- Emberi kapcsolatok, társas érintkezés szabályok megismertetésével kialakítani a diákjainkban 
a harmonikus családi életre nevelést.

- Szeretetre, egymás megbecsülésére, tiszteletadásra nevelés mellett a segítőkészség fejlesztése.

b) Önismereti nevelés:

- Pozitív énkép kialakítása.
- Testi-lelki tulajdonságok megismerése.
- Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése, tolerancia, másság elfogadása
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- Helyes értékrend kialakítása értékek ismerete, az élet tisztelete, egészséges énkép kialakítása.

- Személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete: hatékony 
kommunikációs eljárások, konfliktuskezelési módok.

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:

a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:

 testnevelés órák;

 játékos, iskolai sportkör foglalkozásai;

b) a helyi tantervben szereplő tartalmak, követelmények:

 környezetismeret, Természetismeret, Biológia, Testnevelés, Életvitel, Hit és erkölcstan
tantárgyak tananyagai;

c) az első-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák, foglalkozások tanóráin feldolgozott 
ismeretek;

d) Programok:

 évente  egy  egészségvédelemmel,  helyes  táplálkozással,  elsősegély-nyújtással,
drogprevencióval  foglalkozó  projektnap  (Egészségnap)  szervezése  az  alsó  és  a  felső
tagozatos tanulók számára;

e) Személyiség fejlesztése

 Feladata a fiatalok személyiségének kibontakoztatása, fejlesztése. E program részeként
az alábbi területeken végzünk tudatos fejlesztőmunkát:

 önismeret erősítése, az önelfogadás képességének kialakítása,

 akaraterő fokozása

 kudarctűrő képesség fejlesztése,

 kapcsolatteremtési képesség fejlesztése,

 az egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése,

 az öltözködési szokások, az ízlés alakítása,

 az igényes környezet kialakítására és fenntartására való törekvés erősítése.

Fejlesztőmunka színtere szervezett tanórai és tanórán kívüli események, rendezvények, programok,
ahol lehetőség kínálkozik a fiataloknak egymással és a pedagógusokkal való közös tevékenységére.
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f) egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások:

 szakkörök (pl.: elsősegélynyújtás, sportkörök);

 minden félévben túrák, kirándulások szervezése;

 minden tanévben félévében egészségnap,  és  -  hét,  szervezése,  játékos vetélkedő az
első-nyolcadik évfolyamos osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó ismeretekkel
kapcsolatosan,  bemutatók  előadások  szervezése,  melyben  kiemelt  szerepet  kap  a
drogprevenció;

Intézményünkben  tanító  pedagógusainknak  tisztában  kell  lenniük  a  legális-,  illegális  drogok
fogyasztása  mögött  meghúzódó okokkal.  Együtt  kell  működniük a  tanuló  fejlődését  veszélyeztető
körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.

A pubertás kortól kezdve egyre fontosabbá válik a kortárs csoport befolyása, amit a drogprevenciós
munkában is fel tudunk használni (DÖK, kortárs segítők, lelkészek).

3. Iskolai drogprevenció lehetséges színterei:

- tanórai foglalkozások: szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák témafeldolgozása, foglalkozások,
személyiségfejlesztő játékok, gyakorlatok;

- konkrét témakörök feldolgozása, ismeretátadás és interaktív gyakorlatok, 
esetelemzések, külső előadók, szakemberek bevonásával;

- szabadidős foglalkozások, DÖK programok (sportprogramok, vetélkedők, versenyek, játékos 
programok, témával kapcsolatos filmvetítések);

- szülői értekezletek (osztály-, évfolyam- vagy iskolaszintű, külső előadó, pld. orvos, 
pszichológus, rendőr bevonásával);

- esetmegbeszélések, tréningek pedagógusok, szülők számára
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Munkaterv a 2018/2019- tanévre ÖKOISKOLAI kritériumrendszer alapján
Intézményegység: Középiskola (K), Általános Iskola (Á)

ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK
Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakítatása a diákok körében

FELADATOK TEVÉKENYSÉGEK INTÉZMÉNYEGYSÉG HATÁRIDŐ MÉRFÖLDK
Ő

FELELŐS

Iskola mindennapos működése:

Általános Iskola és
Középiskola

folyamatos - Égerné Tamás Annamária
főigazgató

Iskola rendezvényeinek, kirándulások 
környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentése:

- műanyag hulladék csökkentése,
- közvetlen környezetbe tervezett 

kerékpártúrák szervezése

2020. június 30.

60%

Martin Gyöngyi 
általános iskolai intézményegység

vezető

Horváth Mária Alexandra
 középiskolai intézményegység

vezető
 alsó tagozatos munkaközösség

és osztályfőnöki
munkaközösség

ÖKO munkaterv készítése 2019. szeptember 1. -
Cihat Annamária

öko - munkacsoport

Iskola közvetlen környezetének és 
udvarának gondozása. 
Zöld növények ültetése.

folyamatos - Égerné Tamás Annamária
főigazgató

- virágoskert kialakítása 
(zöldbüfénél)

Középiskola
2019. október 20.

40%

Horváth Mária Alexandra
 középiskolai intézményegység

vezető

Dr. Hettinger Sándor angol
nyelvi munkaközösség vezető

Iskola udvarának gondozása. Sportpályák- 
és udvarok karbantartása

Általános Iskola
és Középiskola

folyamatos -
Égerné Tamás Annamária

főigazgató

Madárbarát kert kialakítása, gondozása: 
madáretetők készítése, javítása, 
madáreleség készítése, pótlása.

2019. október 20. 60%
öko - munkacsoport

alsó tagozatos munkaközösség
MERD-KÖR (zöldDÖK)

Iskola folyosóinak Kaán Károly Országos 
Természet és Környezetismereti verseny 
plakátjai ballagó osztályaink tablói diákok 
rajzainak frisstése

Általános Iskola 2019. szeptember 31. -
Martin Gyöngyi 

általános iskolai intézményegység
vezető

Osztálytermek dekorálása, frissítése-
„teremdekorációs verseny”

Általános Iskola
és Középiskola

2019. október 20. -
Égerné Tamás Annamária

főigazgató

DIÁKÖNKORMÁNYZAT

Civil szervezetekkel való együttműködés –
kapcsolatfelvétel, tanév programjaiba való 
bekapcsolódás:

- Benkő Gyula Környezetvédelmi 

Oktatóközpont 

- Magyar Vöröskereszt helyi szervezete

- ZöldVadon Természetvédelmi Egyesület

Általános Iskola
és Középiskola

2019. szeptember 15. -

Égerné Tamás Annamária

főigazgató
öko - munkacsoport

TANULÁS – TANÍTÁS (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek) 
Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvésit, ezáltal formálódik

a tanulók természet és környezet szemlélete. Az iskola minden tanévben szervez és kapcsolódik az ökoiskola arculatához kapcsolódó
programokhoz, akciókhoz.

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai:

változatos pedagógiai módszerek és 
tanulásszervezési formák alkalmazása

Általános Iskola
és Középiskola

a tanév során
folyamatos

(hospitálások)

70% Égerné Tamás Annamária
                főigazgató

Martin Gyöngyi 
általános iskolai intézményegység

vezető

Horváth Mária Alexandra
 középiskolai intézményegység

vezető

tanmenetek



 alsó tagozatos munkaközösség
és osztályfőnöki
munkaközösség

FELADATOK TEVÉKENYSÉGEK INTÉZMÉNYEGYSÉG HATÁRIDŐ MÉRFÖLDK
Ő

FELELŐS

Tanulók életkoruknak, képességeinek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri viszonyban vesznek részt az
oktatási tevékenység, megszervezésében, megvalósításában:

SZEPTEMBER

Kaán Károly Országos Természet- és 
Környezetismereti Verseny versenykiírás

Általános
Iskola és

Középiskola

2019. szeptember
1.

- dr. Krizsán Józsefné

Országos Benkő Gyula Komplex 
Természettudományi Verseny - versenykiírás

2019. szeptember
20.

- Fekete Gáborné 

reál munkaközösség vezető

Teremtésvédelmi témahét meghirdetése
 - rajzpályázat 
 - TERMÉS 

2019. szeptember
15.

80% Mihalináné Lipták Judit
hittan – és ének munkaközösség

vezető

Cihat Annamária

OKTÓBER

Teremtésvédelmi témahét  2019.10.01-07.

Általános Iskola és
Középiskola

2019. október 2. 80% Mihalináné Lipták Judit
hittan – és ének munkaközösség

vezető

Cihat Annamária

oko munkacsoport,

MERD-KÖR (zöldDÖK)

TERMÉS” – teremtésvédelmi vetélkedő 
állatok világnapja alkalmából 5-8. osztályos 
diákok számára

Rajzpályázat eredményhirdetés 2019. október 4. 50%

Tanórákon való megjelenés
2019. október 1-

7.
80%

Less Nándor emléktúra természet 
tanulmányozása a szabadban

2019. október 12. 30% Roszik Fanni testnevelő tanár

„72 óra kompromisszumok nélkül” – 
önkéntes szolgálat

Középiskola 2019. október 10. 40%

Mihalináné Lipták Judit
hittan – és ének munkaközösség

vezető

közösségi szolgálatért felelős
pedagógus

Benkő Gyula komplex természettudományi 
verseny

Általános Iskola
és Középiskola

2019. október 18. -

Horváth Mária Alexandra
középiskolai intézményegység

vezető

reál munkaközösség

NOVEMBER

Egészségnevelési témahét: Egészségnap 2019. november 20. 90%
Major Erzsébet, 

Molnárné Patkós Erika
általános iskolai tantestület

Sport- és kézműves délután

Általános Iskola és
Középiskola

2019. november 28. 90%

Szűcs István DÖK segítő
pedagógus

Hűse Julianna EFOP
koordinátor

ADVENTI, KARÁCSONYT VÁRÓ HÉT
PROGRAMSOROZATA

2019. december 2-
20.

90%

osztályfőnökök, hitoktatók,
szaktanárok, igazgatóság

általános és középiskolai
tantestület

Farsang 2019. február 6. 80%

Szűcs István DÖK segítő
pedagógus

osztályfőnökök

MÁRCIUS



madárodúk  megtisztítása 2019. március 3. 20% Cihat Annamária

MERD-KÖR (zöldDÖK)

Víz világnapi túra
Általános Iskola és

Középiskola
2019. március 20.

FELADATOK TEVÉKENYSÉGEK INTÉZMÉNYEGYSÉG HATÁRIDŐ MÉRFÖLDK
Ő

FELELŐS

ÁPRILIS

FENNTARTHATÓSÁG-
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÉMAHETE

- TeSZEDD, 

- Föld napi játék

- Diáknap

- Madarak és Fák rajzpályázat

- Hulladékgyűjtés

- Egészségnap

Általános Iskola és
Középiskola

2019. április 20-24. 80%

Égerné Tamás Annamária

főigazgató

Csató Szilvia és

Szűcs István DÖK segítő
pedagógus

Cihat Annamária

MERD-KÖR (zöldDÖK)

MÁJUS

ÖKOTÁBOR  meghirdetése 5-7. osztályos 
tanulóknak

Általános Iskola és
Középiskola

2019. május 3. 40%

Cihat Annamária

MERD-KÖR (zöldDÖK)

Malatinszky Zita 

magyar nyelv és-irodalom
részmunkaközösség vezető

Valuska Lajos

madáretetők  megtisztítása,  madárvédelmi 
eszközök: itatók, darázsgarázsok felmérése

 május 20%
MERD-KÖR (zöldDÖK)

SZERETETHÍD 2019. május 23. 60%

Éger Ádám

 közösségi szolgálatért felelős
pedagógus 

Hittan- ének munkaközösség, 

Kaán Károly Országos Természet – 
Környezetismereti Verseny Országos 
Döntője

2019. május
22  - 24.

-

Dr. Krizsán Józsefné,
Bodorikné Aszódi Ágnes,
Csórné Dékány Gabriella

reál munkaközösség,

séták a természetben - 50%

alsó tagozatos
munkaközösség

osztályfőnöki
munkaközösség

2019. szeptember 1.
                                                                                                             Cihat Annamária





 

Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium,
Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda

OM azonosító: 036007
: 5401 Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2., Pf. 13

: 06-56/350-012, 06-56/350-043; /fax: 06-56/350-305
Weboldal: www.refimezotur.hu

E-mail: mezotur.iskola@reformatus.hu

                                                                                      Ikt. szám: 330/2019.

                  ÜTEMTERV A 2019/2020. TANÉVRE
TANÉVET ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK
AUGUSZTUS 

Időpont Tevékenység (Középiskola)
Tevékenység

(Általános iskola)
Tevékenység (Óvoda) Felelős

augusztus 21. 800 tantestületi alakuló értekezlet
igazgatóság, tantestület

Nevelőtestületi Nap 1. EFOP

augusztus 22-23. 
900-1700

Továbbképzés - A tanulók
komplex fejlesztése a

végzettség nélküli
iskolaelhagyás ellen -

Életgyakorlat alapú módszerek

tantestület

augusztus 26-27-28.
tanév eleji munkaközösségi értekezletek igazgatóság, munkaközösség-vezetők

augusztus 27. 800-1230 Pedagógus csendesnap
vezetőség,  szaktanárok,  hit  és  erkölcstan
munkaközösség

augusztus 29. 1200 munkaközösségi beszámoló leadása
munkaközösség-vezetők

augusztus 29-éig
iskolai éves munkaterv elkészítése Igazgatóság

augusztus 30. 800 tanév eleji nevelőtestületi értekezlet
igazgatóság, igazgatóhelyettesek, tantestület

mailto:mezotur.iskola@reformatus.hu
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ1Nm8jPrOAhVEVRoKHUuMChgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nekb.gov.hu%2Fnode%3Fpage%3D2&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNEyApqYqEtmTZ94TYe-VHP_oAT2Og&ust=1473229167195237%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHwtWHjPrOAhUH2xoKHfEZBOcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.magyarkurir.hu%2Fhirek%2Fmagyar-orokseg-dijat-kap-kuklay-antal-es-telenko-miklos-0123&psig=AFQjCNHZ7JPHh0XkyHAJe6APyH7-F8ZZaA&ust=1473229057397394%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5


augusztus 31. 1100 Református Iskolák Kárpát-medencei Tanévnyitója
 (Pécs)

főigazgató
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SZEPTEMBER

Időpont Tevékenység (Középiskola)
Tevékenység 

(Általános iskola)
Tevékenység (Óvoda) Felelős

szeptember 1. 800 -1000

kollégiumi beköltözés
kollégiumi  munkaközösség-vezető,
kollégiumi nevelőtanárok

szeptember 1. 1000 ünnepélyes tanévnyitó istentisztelet igazgatóság, osztályfőnökök

szeptember 1. 1200 kollégiumi tájékoztató
kollégiumi  munkaközösség  vezető,
kollégiumi nevelőtanárok

szeptember 2.
első tanítási nap

Évindító alkalmazotti 
megbeszélés, éves 
tevékenységi és nevelési 
tervek elkészítése

tantestület; óvodai alkalmazottak

szeptember 5-éig
jelentkezés  az  októberi-
novemberi érettségi vizsgákra

oktatási igazgatóhelyettes

szeptember 6. és 13.
az  osztályok  szülői
értekezleteinek megtartása

osztályfőnökök

szeptember 9-étől
reggeli áhítatok megkezdése vallástanárok, osztályfőnökök

szeptember 10-éig

Felvételi  és  mulasztási,
valamint  a  csoportnaplók
megírása (névsor, napirend,
heti  rend,  szervezési
feladatok,  nevelési  és
beszoktatási  terv
szeptemberre)

 
6-8.  évfolyam,  9.  A  osztály,  10-12.
évfolyamok osztályfőnökei

szeptember 11.
Első  szülői  értekezlet
megtartása  (új  szülőknek
összevont, ill. csoportonként

óvodapedagógusok

szeptember 12. kollégiumi istentisztelet
kollégiumi  munkaközösség-vezető,
kollégiumi nevelőtanárok

szeptember 13. továbbképzés 3. kontakt - nap
középiskolai  intézményegység-vezető,
tantestület
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szeptember 20-áig tanmenetek beadása a munkaközösség-vezetőknek szaktanárok

szeptember 20-áig osztályfőnöki tanmenetek beadása amunkaközösség-vezetőnek osztályfőnökök

szeptember 27.
munkaközösség-vezetők
átadják  a  tanmeneteket  a
vezetőségnek

munkaközösség-vezetők

szeptember 29. Ifjúsági istentisztelet – Ifi-nap
5-8.  évfolyam  osztályfőnökei,  lelkész-
vallástanárok

szeptember 16-20.
szülői  értekezletek
megtartása

osztályfőnökök

szeptember 20-áig naplók kitöltése (a tanulók adatainak feltöltése az
 e-naplóba)

osztályfőnökök

szeptember 20-ig
jelentkezés  az  Országos
Középiskolai  Tanulmányi
Versenyekre  az  iskola
igazgatójánál

oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok

szeptember 24.
alsós munkaterv, 
tanmenetek, foglalkozási 
tervek leadása

Tantestület, alsós munkaközösség vezető

szeptember 30 - október
6.

Teremtésvédelmi témahét – rajzpályázat 1-8. évfolyam
hittan-  ének  munkaközösség,  rajztanárok,
tanítók

szeptember 26. 1700 Iskolai szülői szervezet alakuló értekezlete
igazgatóság,  középiskolai  intézményegység-
vezető;

szeptember 28-ig
OKTV jelentkezések  rögzítése
és  továbbítása  az  iskolai
ADAFOR programmal

oktatási  igazgatóhelyettes,  Serfőzőné  Bihari
Szilvia

szeptember 30.
A magyar népmese napja. A
nevelőtestület  dramatikus
játéka

Nádházi Károlyné, nevelőközösség
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Megjegyzés:

Időpont, tevékenység (középiskola)
Időpont, tevékenység

(általános iskola)
Időpont,

tevékenység (óvoda)
Felelős

egész  tanévben  minden  reggel  bibliai  igeolvasás az
első óra kezdetekor

szaktanárok, osztályfőnökök

egész  tanévben  minden  tanítási  nap  második
szünetében reggeli áhítat

hitoktatók, osztályfőnökök

hétfőn  800 és  1140–kor  (templom)
hétkezdő áhítat

Mihalináné Lipták Judit, Éger Ádám

keddtől  péntekig  egész  tanévben
minden reggel bibliai igeolvasás az
első óra kezdetekor

szaktanárok, osztályfőnökök

Az egész tanév folyamán minden vasárnap Újvároson 900–kor, míg Belvároson 1000-kor istentisztelet Osztályfőnökök
az egész tanév során (évi négy alkalommal), 1000-kor a
gyülekezeti házban az 5., 6., 7., 8. osztályosok számára
ifjúsági istentisztelet

hitoktatók, osztályfőnökök

egész évben évi négy alkalommal
„családi vasárnap”

hitoktatók, osztályfőnökök

minden  hónap  második  csütörtökén  kollégiumi
istentisztelet 1630–kor

hitoktatók,  kollégiumi  intézményegység-
vezető, kollégiumi nevelőtanárok

minden héten kollégiumi bibliaóra
hitoktatók,  kollégiumi  intézményegység-
vezető, kollégiumi nevelőtanárok

az egész tanév során meghatározott vasárnapokon összdolgozói istentisztelet tantestület, dolgozók
egész tanévben hetente egy alkalommal alkalmazotti-presbiteri bibliaóra (csütörtök 1700) gyülekezeti házban lelkipásztorok 

kéthetente  kedd  1615 tanári
megbeszélés 

igazgatóság, szaktanárok

kedden 1530 tanári megbeszélés

Csütörtökönként  ½
2-  ½  3-ig
alkalmazotti
megbeszélés

igazgatóság,  szaktanárok,  óvodai
alkalmazottak
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OKTÓBER

Időpont Tevékenység (Középiskola)
Tevékenység

(Általános iskola)
Tevékenység (Óvoda) Felelős

október 1.
Adatszolgáltatás

A  múlt  tanévben  9-10.  osztályok
osztályfőnökei, oktatási igazgatóhelyettes

október 1. 
törzskönyvek leadása 5, 9. évf. osztályfőnökök

október 2.
Teremtésvédelmi témahét, TERMÉS” – teremtésvédelmi

vetélkedő
5-8. osztályos diákok számára 

hittan-ének munkaközösség Mihalináné Lipták
Judit, Reál munkaközösség, Cihat Annamária

október 3.
Állatok világnapja

(élményszerű
tevékenységek szervezése)

Varga Katalin, óvodapedagógusok

október 4. Teremtésvédelmi témahét, rajzpályázat eredményhirdetés
hittan-ének munkaközösség Mihalináné Lipták
Judit, Reál munkaközösség, Cihat Annamária

október 4.
930 „Szendy  Pál”  Idősek
Otthona (Kiss János út)

oktatási igazgatóhelyettes;

október 4. 
az aradi vértanúk emléknapja 
istentisztelet keretében

Humán  munkaközösség/  magyar  rész  -
munkaközösség

október 6.
az  aradi  vértanúk
emléknapja  családi
istentisztelet keretében

Molnár Anikó 7.a osztály

október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja 
emlékezéssel egybekötött 
kirándulás

főigazgató

október 10.
„72 óra kompromisszumok nélkül”

– önkéntes szolgálat

hittan-  ének  munkaközösség;  közösségi
szolgálatért felelős pedagógus;

október 11 szavazás a Szegedi Kis István-díjról iskola vezetősége, tantestület

október 11-éig
Elsősök felmérése-DIFER

osztálytanítók 

október 15.
kötelező iskolai statisztikai lapok megküldése

általános  iskolai  intézményegység-vezető  és
oktatási igazgatóhelyettes, osztályfőnökök

október 15.
vezetői javaslat a Szegedi Kis István-díjról iskola vezetősége
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Időpont Tevékenység (Középiskola)
Tevékenység

(Általános iskola)
Tevékenység (Óvoda) Felelős

október 16.
Angyalavató 5-6. osztály, 9-10. évfolyam + osztályfőnökeik

október 17. kollégiumi istentisztelet
 kollégiumi  intézményegység-vezető,

kollégiumi nevelőtanárok

október 17.

Földünkért világnap 
(1.  kézműves  délután-
újrahasznosítás  -  a
szülőkkel)

Szabóné Baracsi Mónika, óvodapedagógusok,
szülők

október 18.
Benkő Gyula komplex természettudományi verseny/  I. tanítás
nélküli munkanap

középiskolai  intézményegység-vezető,  reál
munkaközösség

október 19. Középfokú  (B2)  írásbeli
nyelvvizsga

Serfőzőné  Bihari  Szilvia,  középiskolai
intézményegység vezető

október 20-ig Bizonyítvány- és nyomtatványrendelés
általános  iskolai  intézményegység-vezető  és
oktatási igazgatóhelyettes

október 20-ig
az  iskola  tagozatkódjainak
megküldése  a  Felvételi
Központnak,  továbbá  a
fenntartónak,  az  iskola  felvételi
tájékoztatójának,  valamint  felvételi
eljárási  rendjének  nyilvánosságra
hozása

középiskolai intézményegység-vezető

október 21. „Ne  hagyjátok  a  templomot.  A
templomot  s  az  iskolát!”
egyházmegyei reformációs verseny 

hit-és erkölcstan, ének-zene munkaközösség

október 22. 1100 „Szendy Pál” Idősek Otthona 
(Kiss János út) – ünnepi műsor

október 23.* nemzeti ünnep/Munkaszüneti nap

október 24. *
REFORMÁCIÓ NAPJA/ Köztársaság napjai megemlékezés

első tanulói csendesnap

igazgatóság, tantestület, vallástanárok, 
osztályfőnökök 

október 25. osztályozóvizsga-kérelmek oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok
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leadása
 

október 25.
őszi szünet előtti utolsó tanítási nap (péntek)

október 25. reformáció napi ünnepi vacsora, Szegedi Kis István-díjak átadása intézmény dolgozói

október 31-ig

Az általános iskola 
tájékoztatja a nyolcadik 
évfolyamos tanulókat a 
felvételi eljárás rendjéről

Általános  iskolai  intézményegység  vezető,
oktatási igazgatóhelyettes, osztályfőnökök

október  28.–
október 31.

ŐSZI SZÜNET

NOVEMBER

Időpont Tevékenység (Középiskola)
Tevékenység (Általános

iskola)
Tevékenység (Óvoda) Felelős

november
hónap folyamán

általános  iskolák  felkeresése
beiskolázás  céljából,  beiskolázási
tájékoztató egyéb fórumokon

igazgatóság,  középiskolai  intézményegység-
vezető, beiskolázási csoport

november 4.
első tanítási nap a szünet után (hétfő)

november 4.
OKTV – történelem (I. forduló)

oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok

november 5. 
OKTV – földrajz (I. forduló)

oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok

november 4-8.
bűnbánati hét

lelkészek, vallástanárok

november 6. és 20.
OKTV – informatika, (I. forduló)

oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok

november 7. kollégiumi istentisztelet
Kollégiumi  munkaközösség-vezető,
kollégiumi nevelőtanárok

november 9.
Alap  és  Felsőfokú  (B1  és  C1)
nyelvvizsga

november 10.
Újbori úrvacsora lelkészek, vallástanárok

november 11. OKTV  –  német  nyelv,  I.  és  II. Márton nap (2. kézműves oktatási  igazgatóhelyettes,  szaktanárok
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kategória (I. forduló) délután- lampionozás)
Lázárné Tor ildikó, óvodapedagógusok

november 12. 
Református  Középiskolák  Országos
Teremlabdarúgó  Bajnoksága  (fiú-
leány)

Gulyás  László,  Seres  János,  Karsai  András,
igazgatóság

november 12. 
OKTV – matematika, I. kategória (I.
forduló)

oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok

november 12.
OKTV –  matematika,  II.  kategória
(I. forduló)

oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok

november 12.
Fogadóóra 
1600–1800 

Általános Iskolai tantestület

november 13.
OKTV – magyar nyelv (I. forduló)

oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok

november 14.
OKTV – fizika, I. és II. kategória (I.
forduló)

oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok

november 18.  
OKTV – kémia, I. és II. kategória (I.
forduló)

oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok

november 19.
OKTV – francia nyelv (I. forduló)

oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok

november 20.
egészségnap,  II.  tanítás
nélküli munkanap

Major Erzsébet, Molnárné Patkós Erika

november 
18-22.

A  végzős  osztályok  részletes
tájékoztatása az érettségi vizsgáról

fogászati-  és  testápolási
témahét

oktatási igazgatóhelyettes; általános iskolai int.
egys. vezető, Major Erzsébet

november 21.
általános iskolai helyesírási

verseny; 5-8. évfolyam
Általános iskolai magyartanárok

november 21.
OKTV – biológia, I. és II. kategória
(I. forduló)

oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok 

november 21. 
első beiskolázási nyílt nap

igazgatóság, tantestület

november 24. Ifjúsági Istentisztelet 

november 25. OKTV – angol nyelv (I. forduló)
oktatási  igazgatóhelyettes,  általános  iskolai
tantestület

november 26.
OKTV – olasz nyelv I-II. kategória
(I. forduló)

oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok

november 27. második beiskolázási nyílt nap igazgatóság,  középiskolai  intézményegység-
vezető, tantestület
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november 28. 
első sport- és kézműves délután

Adventi  –  karácsonyváró
– kézműves programok 3.
Kézműves  délután  a
szülőkkel

Szűcs  István,  diákönkormányzat,
osztályfőnökök;
Rojkó Judit, Óvodapedagógusok

DECEMBER

Időpont Tevékenység (Középiskola)
Tevékenység

(Általános iskola)
Tevékenység (Óvoda) Felelős

december 1. advent első vasárnapja

november  29  -
december 1. 1700

Evangelizáció a gyülekezeti házban
lelkész-vallástanárok

december 2. karácsonyfa-állítás
főigazgató

december 2-20.
ADVENTI,  KARÁCSONYT  VÁRÓ
HÉT PROGRAMSOROZATA

osztályfőnökök, hitoktatók, szaktanárok, 
igazgatóság

december 5. OKTV  –  magyar  irodalom  (I.
forduló)

oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok; 

december 6. 

A  tanulók  jelentkezése  a
központi  írásbeli  felvételi
vizsgára  közvetlenül  a
központi  írásbeli  felvételi
vizsgát  szervező
intézménybe

Mikulásvárás  énekkel,
verssel,  a  nevelőtestület
bábjátékával Varga  Katalin,  Lázárné  Tor  Ildikó,

Óvodapedagógusok

december 6.* II.  tanítási  nélküli  munkanap – 12.
évfolyam 

december 6. 1700 SZALAGAVATÓ 11-12. évfolyam osztályfőnökei

december 7.
(1-11. évfolyam: II. tanítás nélküli  munkanap; 12. évfolyam
III. tanítás nélküli munkanap)

általános  iskolai  intézményegység  vezető,
osztályfőnökök

december 10-11. Adventi-vásár Általános iskolai munkaközösség

december 10. 1000
bemutató  a  „Bíró  Kálmánné  Bakos
Ilona” Idősek Otthona részére (Szolnoki
út)

6. osztály, Gyarmati Ágnes

december 10. 1700 bemutató  és  szeretetvendégség  a
szülők és tanárok részére

6. osztály, Gyarmati Ágnes
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december 11. 1500
nyugdíjas  dolgozók
szeretetvendégsége 6. osztály, Gyarmati Ágnes

december 12. 1000
Általános iskolások ünnepi 
műsora a Szendy Pál ref. 
Idősek Otthona részére 

Móra Éva, Herbály Csilla 3.a osztály

december 12. 1700 bemutató  és  szeretetvendégség  a
szülők és tanárok részére

5. osztály, Sipos-Vajda Edit, Bujda Lajosné

december 13.
„Karácsony Kupa” városi leány-fiú
kosárlabda bajnokság (5-8. évf.)

Gulyás László
 általános iskola intézményegység vezető, 
tanítók

december 13. 1000 bemutató  a  „Bíró  Kálmánné  Bakos
Ilona” Idősek Otthona részére 5. osztály, Sipos-Vajda Edit, Bujda Lajosné

december 14. 

                                                     szombati munkanap december 27. (péntek) helyett

intézményegység-vezetők
Pályaorientációs nap (1-11. évfolyam: III. tanítás nélküli munkanap;
12. évfolyam IV. tanítás nélküli munkanap)

december 15.
családi vasárnap

Móra Éva, Herbály Csilla 3.a osztály

december 15. 
„Kiszállás” a túrkevei református 
egyházközségbe – karácsonyi műsor

5. osztály, Sipos-Vajda Edit, Bujda Lajosné

december 17. 1000

Óvodások  karácsonyi
műsora  a  „Szendy  Pál”
Idősek Otthona részére (Kiss
János út) 

Óvodapedagógusok

december 16-20.
Bűnbánati hét Lelkészek, vallástanárok

december 17-18-19.
Karácsonyváró  teadélután
csoportonként

Óvodai  intézményegység  –  vezető,
Óvodapedagógusok

december 19. 1900

 

iskolai  és  kollégiumi  karácsonyi
ünnepség,  kollégisták  ünnepi
vacsorája

igazgatóság, kollégiumi munkaközösség-
vezető

december 20. karácsonyi istentisztelet
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december 20. 1400 dolgozói köszöntés 5. osztály, Sipos-Vajda Edit, Bujda Lajosné

december 20. téli szünet előtti utolsó tanítási nap (péntek)

december 24. 16:00
Szentesti istentisztelet

2019. december 24.
– 2020. január 3.

TÉLI SZÜNET

JANUÁR

Időpont Tevékenység (Középiskola)
Tevékenység

(Általános iskola)
Tevékenység (Óvoda) Felelős

január 
„Szép  Magyar  Beszéd”  –  9-12.
évfolyam (I. forduló) 

oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok

január 6. téli szünet utáni első tanítási nap (hétfő)
Tantestület

január 6. – március 31.
Iskolai közösségi szolgálat 
ellenőrzése

Közösségi szolgálatért felelős

január 6-9. Osztályozóvizsgák oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok
január  8.  –  április
24.-május 29.

általános és középiskolai diákok fizikai állapotfelmérése (kiv.: 1-
4. évfolyam)

Testnevelő tanárok

január 6. 945
Petőfi szobrának megkoszorúzása születésére emlékezve (az ált.

iskola felső tagozatos diákjai is csatlakoznak a
megemlékezéshez)

igazgatóság, Szűcs István, diákönkormányzat

január 9.
„Ugri-bugri”  –  játékos
sport  délelőtt  az  óvodai
tornaszobában

Szabóné Baracsi Mónika, óvodapedagógusok

január 9. 1700 SZMK ülés – jótékonysági bál, tankönyvrendelés
igazgató,  középiskolai  intézményegység-
vezető és műszaki igazgatóhelyettes

január 11. 
Iskolabejárás a leendő diákoknak és
szüleiknek

igazgatóság

január 16. kollégiumi istentisztelet
1. ovis  foglalkozás

(hittan)
kollégiumi munkaközösség-vezető, kollégiumi
nevelőtanárok, int.egységvezető, tanítók

január 17. A  nevelőtestület
dramatikus játéka

 óvodai  alkalmazottak,  intézményegység  -
vezető

január 18. Központi írásbeli felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra
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január 19-26.
ökumenikus imahét

tantestület, hitoktatók

január 21. 1700 beiskolázási  szülői  értekezlet  a
leendő  nyolcosztályos  gimnazista
tanulók és szüleik részére

Igazgatóság

január 22. nyílt  nap  a  leendő  nyolcosztályos
gimnazista tanulók, szüleik részére

Magyar  Kultúra  Napja
alkalmából  a
nevelőtestület  dramatikus
játéka

igazgatóság,  tantestület,  Nádházi  Károlyné,
óvodapedagógusok

január 22. 1410 OSZTÁLYOZÓ
ÉRTEKEZLET  FELSŐ
TAGOZAT (I. félév)

Tantestület

január 22. 1600 
OSZTÁLYOZÓ
ÉRTEKEZLET  ALSÓ
TAGOZAT (I. félév)

Tantestület

január 23. 1345 OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLET (I.
félév)

Tantestület

január 24. összevont  szülői  értekezlet  a  12.
évfolyam számára

 
oktatási igazgatóhelyettes 

január 24.
az I. félév vége

Tantestület

január  második
felében

a  záróvizsgákkal  kapcsolatos
fontosabb  tudnivalók  megerősítése
a végzős osztályokban

középiskolai intézményegység-vezető, oktatási
igazgatóhelyettes

január 30.
Félévi  szülői  értekezletek
megtartása

Óvodapedagógusok

január 30. 1345

 
félévi nevelőtestületi értekezlet Tantestület

január 31. és február
7.

Az osztályok szülői értekezleteinek
megtartása

Osztályfőnökök

január 31-éig
értesítés az I. félévben elért tanulmányi eredményekről Osztályfőnökök
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FEBRUÁR

Időpont Tevékenység (Középiskola)
Tevékenység

(Általános iskola)
Tevékenység (Óvoda) Felelős

február 1-jéig
a  belsővizsgák  időpontjainak
nyilvánosságra hozása

középiskolai  intézményegység-vezető,
munkaközösség-vezetők, szaktanárok

február 5. Farsangi disco
Felsős munkaközösség

február 6. 
Farsang – 2. sport-és kézműves

délután
február 8.

intézményünk Jótékonysági Bálja Vezetőség

február 13. kollégiumi istentisztelet
nyílt  tanítási  órák  a  4.
évfolyamon (leendő 1.o.)

kollégiumi munkaközösség-vezető, kollégiumi
nevelőtanárok, tanítók, int.egységvezető

február 15-éig
továbbtanulási  jelentkezési
lapok postázása

február 15-éig

5.  osztályba  jelentkező  tanulók
(nyolcosztályos gimnázium) tanulói
adatlapjának  megküldése  a
Felvételi Központnak

középiskolai intézményegység-vezető

február 15-éig
továbbtanulási  jelentkezési  lapok
beérkezési  határideje  az  általános
iskolákból

középiskolai intézményegység-vezető

február 15-éig

jelentkezés az érettségi és szakmai
vizsgákra,  illetve  a  felvételi
jelentkezések  beadási  határideje  a
felsőfokú intézményekbe

középiskolai intézményegység-vezető, oktatási
igazgatóhelyettes, Serfőzőné Bihari Szilvia

február 15-éig
nyolcosztályos  gimnáziumba  való
jelentkezés határideje

középiskolai intézményegység-vezető

február 15-éig egyeztetés  a  fenntartóval,  a  szülői
szervezettel, a diákönkormányzattal
az érettségi  és  szakmai vizsgákkal

középiskolai intézményegység-vezető, oktatási
igazgatóhelyettes
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kapcsolatban

február 15. Alsós farsang
DÖK, tantestület

február 19.

az  iskola  továbbítja  a
tanulói jelentkezési lapokat
a  középfokú  iskoláknak,  a
tanulói  adatlapok  első
példányát  pedig  a
Hivatalnak

általános iskolai intézményegység vezető

február 20.
„Zártkörű farsangi délelőtt
mindhárom csoportban

Óvodapedagógusok

február 20-áig
záróvizsga-összesítők,  tételigénylés
továbbítása

középiskolai intézményegység-vezető

február 21 Zrínyi Ilona Matematika Területi Verseny (3-8. évfolyam) oktatási igazgató-helyettes, szaktanárok

február 22-23.
Református Középiskolák Országos
Kosárlabda Bajnoksága (fiú-leány)

Gulyás László, Kerekes Ramóna, igazgatóság; 

február 24-28. Bűnbánati hét Lelkészek, vallástanárok

február 24-28.

Szülők  tájékoztatása  a
tanköteles  gyermekek
fejlődéséről DIFER mérés
eredményéről

nagycsoportos óvodapedagógusok

február 25.
 

a  kommunista  diktatúrák
áldozatainak emléknapja

osztályfőnökök,  történelem
részmunkaközösség

február 27. 2. ovis foglalkozás intézményegység-vezető, tanítók

 február – március
ÁLTALÁNOS  FELVÉTELI
ELJÁRÁS

középiskolai  intézményegység-vezető,
általános igazgatóhelyettes

15



MÁRCIUS

Időpont Tevékenység (Középiskola) Tevékenység 
(Általános iskola)

Tevékenység (Óvoda) Felelős

március 1. Böjti úrvacsora

március 1.
tanulmányi- és osztálykirándulások bejelentése

Osztályfőnökök

március 1. – május 31.
Belsővizsgák (5-11.évfolyam)

szaktanárok,  középiskolai  intézményegység-
vezető

március 2-6. „Pénz7” – pénzügyi és vállalkozói témahét
oktatási  igazgatóhelyettes,  középiskolai
intézményegység vezető

március 5. kollégiumi istentisztelet
kollégiumi  munkaközösség-vezető,
kollégiumi nevelőtanárok

március 6. (péntek) tájékozódó  elbeszélgetés  leendő
tanulóink részére

igazgatóság,  leendő  osztályfőnökök,
szaktanárok

március 7. (szombat) tájékozódó  elbeszélgetés  leendő
tanulóink részére

igazgatóság,  leendő  osztályfőnökök,
szaktanárok

március 12.
március 15-ei vetélkedő 3. ovis foglalkozás 11. évfolyam, irodalom- és történelemtanárok,

tanítók, int.egységvezető
március 02-13. Nyílt tanítási órák 1-8.évf tanítók, tanárok tanárok

március 15.
Nemzeti ünnep

március 15. 
Családi Istentisztelet

március 15-e alkalmából
Herbály Csilla, Domokos Mónika 5. évfolyam

március 16.
A  középfokú  iskola  eddig  az
időpontig  nyilvánosságra  hozza  a
jelentkezők felvételi jegyzékét

középiskolai intézményegység vezető

március 19-20. a tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában

osztályfőnökök, általános iskolai 
intézményegység-vezető, középiskolai 
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intézményegység-vezető

március 22.
ifjúsági istentisztelet

március 23-27. „Digitális Témahét” informatika tanárok

március 23-áig

módosított  tanulói  adatlapok
megküldése  a  Felvételi
Központnak

középiskolai intézményegység-vezető

március 26-áig
a  Felvételi  Központ  elektronikus
formában  megküldi  az  iskolába
jelentkezettek  névsorát  ábécé
sorrendben

középiskolai intézményegység-vezető

március 28. 
              REFI-délelőtt

tanítók, intézményegység vezető
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ÁRILIS

Időpont Tevékenység (Középiskola)
Tevékenység

(Általános iskola)
Tevékenység (Óvoda) Felelős

március 1-április 9.
belsővizsgák  (végzős
évfolyamok)

szaktanárok,  középiskolai  intézményegység-
vezető

április 2.
4.sportos  foglalkozás
ovisoknak (városi)

általános  iskolai  intézményegység  vezető,
tanítók

április 3-4.
Református  Iskolák  Országos  Úszóversenye,  Széchy  Tamás
Emléktorna

Seres  János,  Gulyás  László,  Karsai  András,
igazgatóság

április 6-áig
a  Hivatal  a  módosító  tanulói
adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját

Vezetőség

április 6-7. Osztályozóvizsgák oktatási-igazgatóhelyettes, szaktanárok

április 6-10
Bűnbánati hét lelkészek, vallástanárok

április 07. Költészet napi szavalóverseny
Bodorikné  Aszódi  Ágnes,  Molnár  Anikó,
Molnárné Patkós Erika

Bodorikné  Aszódi  Ágnes,  Molnár  Anikó,
Molnárné Patkós Erika

április 7. 1700–1800. fogadóóra 
Általános Iskolai tantestület 

április. 8.
nagyheti istentisztelet/ tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
(szerda)

Általános Iskola

április 8.

Az  iskola  megküldi  az
ideiglenes felvételi rangsort – a
Hivatal  által  meghatározott
módon –a Hivatalnak.

Középiskolai intézményegység-vezető

ápr. 9-ápr. 14. TAVASZI SZÜNET Tantestület

április 14.
Beiratkozás  a  leendő  1.
évfolyamra (várható)

intézményegység vezető, helyettes

április 15. tavaszi szünet utáni első tanítási nap (szerda) Tantestület

április 16.
Holocaust áldozatainak

emléknapja
osztályfőnökök,  történelem
részmunkaközösség

április  16-17.
(várhatóan)

óvodai beíratás

ápr. 17-19.
Zrínyi Ilona Matematika Területi Verseny (3-8. évfolyam) –

döntő

oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok
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április 19.
ifjúsági istentisztelet

lelkészek,  vallástanárok,  5-8.  évfolyamok
osztályfőnökei

április 20-24. 
egészségvédelmi délután - fenntarthatóság-

környezettudatosság témahete
( TeSZEDD, Föld napi játék) 

általános  igazgatóhelyettes,  oktatási
igazgatóhelyettes,  Cihat  Annamária,  Szűcs
István, DÖK

április 23.

A  Hivatal  kialakítja  a
végeredményt  az  igazgatói
döntések  és  tanulói  adatlapok
egyeztetése  alapján,  és  elküldi
azt az iskolának

vezetőség

április 23.
DIÁKNAP

IV.  tanítás  nélküli  munkanap  az  általános  iskolában
valamint  5-11.  évfolyamon;  V.  tanítás  nélküli  munkanap
12. évfolyamon

igazgatóság, tantestület
Csató Szilvia, Szűcs István, diákönkormányzatok,
tantestület
középiskolai intézményegység-vezető

április 24.

„A  Föld  napja”
alkalmából  környezet
szépítés („Egy gyermek-
egy palánta.”)

Nádházi Károlyné, Óvodapedagógusok

április 24-ig

megbízó-,  felkérő  levelek
átadása,  illetve  elküldése  a
vizsgáztató  tanároknak,  a
jegyzőknek,  a  fenntartónak,  a
diákönkormányzat  és  a  szülői
szervezet képviselőjének

Középiskolai intézményegység-vezető, oktatási
igazgatóhelyettes

április 26-ig

a  záróvizsgákkal  kapcsolatos
legfontosabb  időpontok
megerősítése  a  végzős
osztályokban

oktatási igazgatóhelyettes

április 28.

ballagási  próba/ utolsó  tanítási
nap  a  végzős  évfolyamokon,
végzős  évfolyam  tanulóinak
búcsúzása, szerenád

11-12. évfolyam osztályfőnökei, tantestület

április 29. 1330

OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLET
(12.  és  14.  évfolyam) VI.
tanítás nélküli munkanap a 12.
évfolyamon

Tantestület
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április 30.

Az  iskola  megküldik  a
felvételről  vagy  az  elutasításról
szóló értesítést a jelentkezőknek
és az általános iskoláknak.

középiskolai  intézményegység-vezető,
Serfőzőné Bihari Szilvia

április 30 1600 BALLAGÁS Középiskola vezetőség, tantestület

MÁJUS

Időpont Tevékenység (Középiskola)
Tevékenység

(Általános iskola)
Tevékenység (Óvoda) Felelős

május 3. anyák napi istentisztelet,
családi vasárnap

általános iskola 1.b Albertné Seres Otília,
Tornyi Anna

május 4. 

Anyák napi műsor a
Szendy Pál Idősek

Otthonában és a „Bíró
Kámánné Bakos Ilona”

Idősek Otthonában

óvodapedagógusok

május 4-5.*
5-11.  évfolyamon:  V-VI.  tanítás
nélküli  munkanap,  magyar  nyelv
és  irodalom,  matematika  érettségi
írásbeli vizsga

igazgatóság, tantestület

május 5-6-7. Anyák napja
csoportonként

Óvodapedagógusok

május 7.
Számvadász  Városi
matematika verseny

Magyarné Szabó Margit, Takács Edit. 

május 4-20.

ÍRÁSBELI  ZÁRÓVIZSGÁK
(KÖZÉPSZINTEN):
május 4. (hétfő) 800: magyar nyelv és
irodalom 
május 5. (kedd) 800: matematika 
május 6. (szerda) 800: történelem 
május 7. (csütörtök) 800: angol nyelv
május 8. (péntek) 800: német nyelv 
május 12. (kedd) 800: kémia
május 12. (szerda) 1400: földrajz
május  14.  800  ágazati  szakmai
vizsgatárgyak
május 15. (csütörtök) 800: informatika

igazgatóság, tantestület
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(középszint)
május  15.  (csütörtök)  1400:  belügyi
rendészeti ismeretek, ének-zene
május 17. (péntek) 1400: földrajz
május 19. (péntek) 800: fizika
 május 20. (hétfő) 800: fizika
május 20. (hétfő) 1400: rajz és vizuális
kultúra

május 8.
III. Csenki Imre Zsoltár- és Népdaléneklő Verseny Hittan-  és  ének  munkaközösség,  Marczi

Ernő, Molnár Andrea
május 11-22.

rendkívüli felvételi eljárás

május 12.
anyák napi istentisztelet,

családi vasárnap
középiskola,  5.  osztály,  Sipos-vajda  Edir,
Bujda Lajosné

május 14.

„Madarak  és  fák  napja”
alkalmából  programok
szervezése
gyermekeknek/  3.  szülői
értekezlet a csoportokban

Nádházi Károlyné, óvodapedagógusok

május 17.
osztályozóvizsga  kérelmek
benyújtása

Szaktanárok

május 17.
igazgató dönt a rendkívüli felvételi
eljárásban benyújtott kérelmekről 

Igazgató

május 18. Dolgozói kirándulás -EFOP Nevelőtestületi nap 2./ VII. tanítás nélküli munkanap az intézmény dolgozói

május 19.  ifjúsági istentisztelet
 6-7.  évfolyam  osztályfőnökei,  lelkészek,
vallástanárok

május 20. idegen nyelvi mérés (6. és 8. évfolyam)
oktatási  ig.  hely.,  ált.  isk.
intézményegység-vezető,  Szűcs  István,
Major Erzsébet

május 21.
Áldozócsütörtöki és pünkösdi istentisztelet

csendesnap:1-4.; 5-11. és 13. évfolyam,
konfirmációs vizsga 8. és 10. osztályok

Humán  munkaközösség,  magyar  rész-
munkaközösség, lelkészek-vallástanárok

május 22.
Kaán Károly ünnepi műsor

általános iskola 5.a Major Erzsébet

május 23.
„Szeretethíd”  –  országos
református önkéntes napok

Hittan- ének munkaközösség, Éger Ádám,
közösségi szolgálatért felelős pedagógus
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május 
22-23-24.

Kaán  Károly  Verseny
Országos Döntője

reál munkaközösség, Dr. Krizsán Józsefné,
Bodorikné Aszódi Ágnes,  Csórné Dékány
Gabriella

május 25-29.
„Refi-ovis  napok”
(családi  sportdélután,
kirándulás, gyermeknap)

Rojkó Judit, Óvodapedagógusok

május 25-29.
Bűnbánati hét

lelkészek, vallástanárok

május 27. országos kompetenciamérés (6., 8., 10. évfolyam)
oktatási igazgatóhelyettes, általános iskolai
intézményegység-vezető,  Szűcs  István,
Major Erzsébet

május 28.
Székfoglaló beszédek

igazgatóság, tantestület, 

május 31. 
Pünkösdi  ünnepi  istentisztelet,  konfirmandus  diákok
fogadalomtétele

lelkészek, vallástanárok
8,10. osztályok osztályfőnökei

JÚNIUS

Időpont Tevékenység (Középiskola)
Tevékenység

(Általános iskola)
Tevékenység (óvoda) Felelős

június 1. * Pünkösdhétfő, Munkaszüneti Nap

június 1-éig

a  benyújtott  beiskolázási
jogorvoslati  kérelmek  alapján
lefolytatott  eljárás  befejezése  a
fenntartónál

középiskolai  intézményegység-vezető,
fenntartó

június 3. Táncbemutató Némethiné Tolnai Edit,
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június 3. 800 óráig
a  12.  A  osztály  záróvizsga
dolgozatainak leadása

középiskolai  intézményegység-vezető,
szaktanárok

június 3. 800-1600 
a  12.  A  osztály  záróvizsga
dolgozatainak megtekintése

középiskolai  intézményegység-vezető,
osztályfőnök

június 3-4-5.
Évzáró ünnepség

csoportonként
Óvodapedagógusok

június 4.
„Trianon100.” megemlékezés, vetélkedő

5-11. évfolyam+ált. isk. felső tagozat
történelem rész-munkaközösség

június 4.

„Környezetvédelmi
világnap”  alkalmából
program  szervezése
gyermekeknek

Barna Istvánné, Óvodapedagógusok

június 4-6.
év  végi  osztályozóvizsga  (5-11.
évfolyam) oktatási igazgatóhelyettes, szaktanárok

június 4. 800 óráig 
a  12.  C  záróvizsga  dolgozatainak
leadása

középiskolai  intézményegység-vezető,
szaktanárok

június 4. 800-1600 
a  12.  C  záróvizsga  dolgozatainak
megtekintése

középiskolai  intézményegység-vezető,
osztályfőnök

június 5.
a  12.  A  osztály  záróvizsga
iratainak megküldése az elnöknek

középiskolai  intézményegység-vezető,
jegyző

június 3-19.
SZÓBELI  ÉRETTSÉGI
VIZSGA EMELT SZINTEN Főigazgató, szaktanárok

Időpont Tevékenység (Középiskola)
Tevékenység

(Általános iskola)
Felelős

június 8.
a  12.  C  osztály  záróvizsga
iratainak megküldése az elnöknek

középiskolai  intézményegység-vezető,
jegyző

június. 9. 800 óráig
a  12.  B  osztály  záróvizsga
dolgozatainak leadása

középiskolai  intézményegység-vezető,
szaktanárok

június 9. 800–1600 a  12.  B  osztály  záróvizsga
dolgozatainak megtekintése

középiskolai  intézményegység-vezető,
osztályfőnök
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június 11. énekkari jutalomkirándulás Marczi Ernő

június 11.
a  12.  B  osztály  záróvizsga
iratainak megküldése az elnöknek

középiskolai  intézményegység-vezető,
jegyző

június 11-14.
tanév végi statisztika

oktatási igazgatóhelyettes, általános iskolai
intézményegység-vezető

június 11-14.
anyakönyvek,
bizonyítványok  megírása,
naplók lezárása

igazgató,  általános  iskolai
intézményegység-vezető, osztályfőnökök

június 11. 800 óráig
a  12.  R  osztály  záróvizsga
dolgozatainak leadása

középiskolai  intézményegység-vezető,
szaktanárok

június11. 800-1600 a  12.  R  osztály  záróvizsga
dolgozatainak megtekintése

középiskolai  intézményegység-vezető,
osztályfőnök

június 12. 1410
OSZTÁLYOZÓ 
ÉRTEKEZLET FELSŐ 
TAGOZATBAN

Tantestület

június 12. 1600
OSZTÁLYOZÓ 
ÉRTEKEZLET ALSÓ 
TAGOZATBAN

Tantestület

június 12.
„Apás nap” –közös játék,
versengés  apával,
nagypapával az udvaron.

Óvodapedagógusok

június 12. 1330 OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLET
(5-11. évfolyam)

Tantestület

június 13. 900

BALLAGÁS
általános  iskolai  intézményegység-vezető,
munkaközösség-vezető, 7. o., 8. o., 

június 15. a  12.  R  osztály  záróvizsga
iratainak megküldése az elnöknek

középiskolai  intézményegység-vezető,
jegyző

Időpont Tevékenység (Középiskola)
Tevékenység

(Általános iskola)
Tevékenység (óvoda) Felelős

június  15.  (hétfő)/
1000

Utolsó tanítási nap/ Tanévzáró
Istentisztelet Vezetőség, osztályfőnökök

június 17-21 vakációs Bibliahét Általános Iskola
június 21-26. Zánka alsós tábor Általános Iskola
június 22-26.

napközis tábor
hittan-ének  munkaközösség,  általános
iskolai tantestület
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június 16-29.

június 16-17. (kedd-
szerda)

június 18-19.
(csütörtök-péntek)

június 22-23-24.
(hétfő-kedd-szerda)

június 24-25-26.
(szerda-csütörtök-
péntek)

SZÓBELI  ÉRETTSÉGI
VIZSGA KÖZÉPSZINTEN

SZÓBELI  ÉRETTSÉGI  VIZSGA
– 12. A osztály 

SZÓBELI  ÉRETTSÉGI  VIZSGA
– 12. C osztály 

SZÓBELI  ÉRETTSÉGI  VIZSGA
– 12. B osztály 

SZÓBELI  ÉRETTSÉGI  VIZSGA
– 12. R osztály 

igazgató, középiskolai intézményegység-
vezető, szaktanárok, osztályfőnök, jegyző

június 21. 1700

(szerda) 
TANÉVZÁRÓ 
ISTENTISZTELET

Általános  iskola  3.  b  osztály,  Molnárné
Patkós Erika

június 22.800-1200 BEIRATKOZÁS Vezetőség
június 22-26.

munkaközösségi értekezletek
munkaközösség-vezetők,  munkaközösségi
tagok

június 24-28
„English Bible Camp”-Nyári tábor

Hittan-ének munkaközösség

június 29. 1000 tantestületi záróértekezlet Tantestület

június 29. 1200

pedagógusnapi piknik

aug. 30. Pedagógus csendesnap Hittan- és ének munkaközösség

augusztus 31. Ünnepélyes Tanévnyitó Istentisztelet
műsor: általános iskola 1.a Csató Szilvia
Bibliahordás: 11. R osztály, osztályfőnök,
eskütétel: 5., 9. évfolyam osztályfőnökei

MEGJEGYZÉS:
 Az éves munkatervet jogszabályi változás vagy az esemény(ek) természetéből adódó okok miatt értelemszerűen módosítani kell.
 A *-gal jelzett napok a tanítás nélküli munkanapokat jelölik.
 AZ ÜTEMTERV mellékletei:

1. számú melléklet: A belsővizsgákkal kapcsolatos feladatok és időpontok részletes terve
2. számú melléklet: A diákönkormányzat rendezvényei
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3. számú melléklet: A 2019/2020. tanévi pedagógus beiskolázási terv
4. számú melléklet: A 2019/2020. tanév istentiszteleti alkalmai

 Az ÜTEMTERV a később kiírásra kerülő versenyekkel, pályázatokkal, vetélkedőkkel bővülhet.
 A megyei  versenyeket  a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Pedagógiai  Intézet  által  kiadott  versenyfüzet  tartalmazza (amely  várhatóan

novemberben jelenik meg, s a megyei hírlevél havonta ad információt a soron következő versenyekről). 
 A református iskolák számára kiírt versenyeket a havonta megjelenő Református Hírlevél tartalmazza.

Mezőtúr, 2019. szeptember 2.

                                                                                                                                                                                           Égerné Tamás Annamária
 főigazgató
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