
Az intézmény által kínált programok 

Időpont Feladat Felelős Munkaform

a 

Helyszín, max. 

létszám 

Célcsoport Tájékoztatás, 

kommunikálás 

Keletkező 

dokumentumok 

2017. 

november 

Művészetterá-

pia foglalkozás 

Mesealkotás: 

szituációs 

játékból 

indított epikus 

rajzolás 

-Képzelet és 

vizuális 

gondolkodás 

fejlesztése 

Katatics 

Zsusza 

bemutató 

óra és azt 

követően 

konzultáci

-ók 

műhely-

munka 

Művészetterápia 

szaktanterem 

alsó és felső 

tagozaton 

tanító 

pedagógu-

sok  

Program meg-

küldése a POK-

nak a bemutató 

óra előtt 2 héttel 

e-mailben; POK 

e-mailben 

továbbítja a 

célcsoport felé 

Intézmény: a 

program 

közzététel az 

intézményi 

honlapon  

POK honlap-ról 

letölthető:  

- jelenléti ív,  

-elégedettség-

mérő lapok 

- értékelő 

 

fotók 

November Környezet 

bemutató óra 

Kardos 

Attila 

bemutató 

óra és azt 

követően 

konzultáci

ók 

műhely-

munka 

4. osztály 

tanterme 

alsó és felső 

tagozaton 

tanító 

pedagógu-

sok 

Program meg-

küldése a POK-

nak a bemutató 

óra előtt 2 héttel 

e-mailben; POK 

e-mailben 

továbbítja a 

célcsoport felé 

Intézmény: a 

program 

közzététel az 

intézményi 

honlapon 

POK honlap-ról 

letölthető:  

- jelenléti ív,  

-elégedettség-

mérő lapok 

- értékelő 

-óraterv 

fotók 

december Karácsonyváró 

projektnap 

Lantos 

Attila 

Előadás Aula 

tantermek 

alsó és felső 

tagozaton 

tanító 

Program meg-

küldése a POK-

nak a bemutató 

POK honlap-ról 

letölthető:  

- jelenléti ív,  



Kézműves 

foglalko-

zás 

Énekes.tán

cos 

foglalko-

zás 

és azt 

követően 

konzultáci

ók 

 

pedagógu-

sok 

óra előtt 2 héttel 

e-mailben; POK 

e-mailben 

továbbítja a 

célcsoport felé 

Intézmény: a 

program 

közzététel az 

intézményi 

honlapon 

-elégedettség-

mérő lapok 

- értékelő 

-óraterv 

fotók 

január Angol nyelv 

bemutató óra  

Lantosné 

Buzás 

Lívia 

Bemutató 

óra és azt 

követően 

konzultáci

ók 

műhely-

munka 

tanterem alsó és felső 

tagozaton 

tanító 

pedagógu-

sok 

Program meg-

küldése a POK-

nak a bemutató 

óra előtt 2 héttel 

e-mailben; POK 

e-mailben 

továbbítja a 

célcsoport felé 

Intézmény: a 

program 

közzététel az 

intézményi 

honlapon 

POK honlap-ról 

letölthető:  

- jelenléti ív,  

-elégedettség-

mérő lapok 

- értékelő 

-óraterv 

fotók 

február népi játék. 

néptánc 

foglalkozás 

hospitálási 

lehetőség 

Schlégli 

Júlia 

bemutató 

foglalko-

zás 

megtekin-

tése 

és azt 

követően 

aula alsó és felső 

tagozaton 

tanító 

pedagógu-

sok 

Program meg-

küldése a POK-

nak a bemutató 

óra előtt 2 héttel 

e-mailben; POK 

e-mailben 

POK honlap-ról 

letölthető:  

- jelenléti ív,  

-elégedettség-

mérő lapok 

- értékelő 

-óraterv 



konzultáci

ók 

 

továbbítja a 

célcsoport felé 

Intézmény: a 

program 

közzététel az 

intézményi 

honlapon 

fotók 

március ének-zene 

bemutató óra 

Schlégli 

Júlia 

bemutató 

óra és azt 

követően 

konzultáci

ók 

műhely-

munka 

4. osztály 

tanterme 

alsó és felső 

tagozaton 

tanító 

pedagógu-

sok 

Program meg-

küldése a POK-

nak a bemutató 

óra előtt 2 héttel 

e-mailben; POK 

e-mailben 

továbbítja a 

célcsoport felé 

Intézmény: a 

program 

közzététel az 

intézményi 

honlapon 

POK honlap-ról 

letölthető:  

- jelenléti ív,  

-elégedettség-

mérő lapok 

- értékelő 

-óraterv 

fotók 

április Nyílt nap: 

-bemutató órák 

-bemutató 

foglalkozások 

-iskolabemuta-

tás 

Lantos 

Attila-

Kardos 

Attila 

bemutató 

órák, 

foglalkozá

sok és azt 

követően 

konzultáci

ók 

műhely-

munka 

intézmény 

különböző 

helyiségei 

alsó és felső 

tagozaton 

tanító 

pedagógu-

sok 

Program meg-

küldése a POK-

nak a bemutató 

óra előtt 2 héttel 

e-mailben; POK 

e-mailben 

továbbítja a 

célcsoport felé 

Intézmény: a 

program 

közzététel az 

POK honlap-ról 

letölthető:  

- jelenléti ív,  

-elégedettség-

mérő lapok 

- értékelő 

-óraterv 

fotók 



intézményi 

honlapon 

április Húsvétváró 

projektnap 

Lantos 

Attila 

Kézműves 

foglalko-

zás 

Énekes.tán

cos 

foglalko-

zás,és azt 

követően 

konzultáci

ók 

 

aula, tantermek alsó és felső 

tagozaton 

tanító 

pedagógu-

sok 

Program meg-

küldése a POK-

nak a bemutató 

óra előtt 2 héttel 

e-mailben; POK 

e-mailben 

továbbítja a 

célcsoport felé 

Intézmény: a 

program 

közzététel az 

intézményi 

honlapon 

POK honlap-ról 

letölthető:  

- jelenléti ív,  

-elégedettség-

mérő lapok 

- értékelő 

-óraterv 

fotók 

május Sport és 

egészségnap 

Nyilasi Tibor 

részvételével 

 

Szolnoki 

Csaba, 

Kovács 

Krisztina 

Vetélkedők 

játékok, 

előadások 

aula, 

sportpálya, 

műfüves pálya 

alsó és felső 

tagozaton 

tanító 

pedagógu-

sok 

Program meg-

küldése a POK-

nak a bemutató 

óra előtt 2 héttel 

e-mailben; POK 

e-mailben 

továbbítja a 

célcsoport felé 

Intézmény: a 

program 

közzététel az 

intézményi 

honlapon 

POK honlap-ról 

letölthető:  

- jelenléti ív,  

-elégedettség-

mérő lapok 

- értékelő 

-óraterv 

fotók 

május Maratoni 

Mindentudó 8 

órás vetélkedő 

Tolnai 

Éva 

Vetélkedő, 

előadás 

aula, intézmény 

különböző 

helyiségei, falusi 

alsó és felső 

tagozaton 

tanító 

Program meg-

küldése a POK-

nak a bemutató 

óra előtt 2 héttel 

POK honlap-ról 

letölthető:  

- jelenléti ív,  



9 iskola 

csapataival 

helyszínek, 

sportpálya 

pedagógu-

sok 

e-mailben; POK 

e-mailben 

továbbítja a 

célcsoport felé 

Intézmény: a 

program 

közzététele 

honlapon 

-elégedettség-

mérő lapok 

- értékelő 

-óraterv 

fotók 

 


