
 

Iskolai kódex 
„Lélekre hangolva”. Ez lehetne a mottója a 2021/2022. tanévnek, 

amelyben a tanulás mellett igyekszünk a gyermeki lelket is minél 

jobban megérinteni. Tesszük ezt azzal a céllal, hogy a program-

palettánk színesítésével minél több örömteli élményt nyújtsunk a 

nálunk tanuló diákoknak. Hisszük, hogy pozitív érzelmek nélkül 

nincs hatékony tanulás. Az iskolánknak élményekben gazdagnak és 

érzelem központúnak kell lennie. Bízunk benne, hogy a közösen 

átélt ünnepi pillanatoknak és rendezvényeknek köszönhetően az 

intézményünk „élettől zengő iskola” lesz. 

További célunk, hogy a 2021/2022. tanévben olyan követendő 

tanulói viselkedés-mintákat is elismerjünk, amelyek példaértékűek 

az egész iskolai közösség számára (segítőkészség, kitartás, 

önzetlenség, jó szándék, szorgalom, közösségért végzett munka, 

környezet védelme…). 
               

 Jó tanévet kívánok!        Bejczi Mónika intézményvezető 

A 2021/2022. tanév rendje: 

 A 2021/2022. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda), utolsó tanítási napja 2022. 

június 15. (szerda). 
 A szorgalmi idő első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskola 2022. január 28-ig értesíti a tanulókat, illetőleg a kiskorú 

tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 
 Az őszi szünet: az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2021. november 2. (kedd). 

 A téli szünet: a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. 

január 3. (hétfő). 

 A tavaszi szünet:  a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2022. április 20. (szerda). 
 

Pedagógusok 
 

Pedagógus neve Szakterülete 

Bejczi Mónika 
biológia-kémia szakos tanár, számítástechnikai programozó, szakvizsgázott 

pedagógiai terapeuta, közoktatási vezető, mesterpedagógus 

Békei Vilmos Zoltán matematika – testnevelés szakos tanár 

Dúlfalvy Dianna tanító, napközis csoportvezető 

Gaider Tünde 
matematika-számítástechnika szakos tanár, 

okleveles matematikatanár 

Gelencsér Éva angol szakos tanár 

Horváth Eszter tanító, napközis csoportvezető, adatvédelmi tisztviselő 

Jagodics Ottó Józsefné tanító, tankönyvfelelős 

Kalmárné Asbóth Zsuzsanna Erzsébet középiskolai zenetanár, kamaraművész 

Kántor Zoltánné 
magyar-orosz-német szakos tanár, 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, LEP koordinátor 

Koltainé Németh Kornélia 
történelem – földrajz szakos általános iskolai tanár, 

okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 

Komondi Gyöngyi 
fizika - technika - számítástechnika szakos tanár, 

okleveles fizika szakos tanár és technikatanár 

Nagy Renáta egészségtantanár, napközis csoportvezető 

Némethné Balics Ildikó könyvtáros és orosz- német szakos tanár, tankönyvfelelős 

Pungor Enikő tanító, LEP koordinátor 

Rédecsi Bence 
okleveles testnevelés szakos tanár, 

általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 

Szakály Ferenc testnevelés szakos tanár, okleveles testnevelőtanár 

Takács Gábor Attila 
tanító, rajz szakos tanár,  

okleveles vizuális és környezetkultúra szakos tanár 

Tolnai Balázs okleveles történelemtanár és informatika szakos tanár  

Tolnai-Székely Ágnes 
tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakirányon 

Vörösváriné Hajtó Éva tanító 

 



 

 
1. osztály Vörösváriné Hajtó Éva 

2. osztály Jagodics Ottó Józsefné 

3. osztály Tolnai-Székely Ágnes 

4. osztály Pungor Enikő 

5. osztály Gelencsér Éva 

6. osztály Némethné Balics Ildikó 

7. osztály Kántor Zoltánné 

 8. osztály Koltainé Németh Kornélia 

 

Tanulói statisztikai adatok a 2021/2022. tanévben: 
 
Tanulói statisztikai létszám: 200 fő 

Tanulócsoportok száma: 8   

Napközis, tanulószobás csoportok száma: 3 

 

Alapítványunk: 
 
Gencsapáti-Perenye Általános Iskoláskorú Gyermekeiért Alapítvány adószáma: 18883147-1-18 
 
 

Az iskola működési rendje: 

 
A tanítás 7.55-kor kezdődik. A tanítás megkezdése előtt a szülők az iskola épületéig kísérhetik a gyermekeiket, illetve 

tanítás után az épület előtti téren vagy a parkolóban várhatják meg őket. Az intézmény reggel 6.45 órától 17.00 óráig 

tart nyitva. A főbejáraton érintésmentes kézfertőtlenítés után történik a belépés. A járványhelyzet aktuális előírásainak 

folyamatos betartásával folyik a tanév során a napi működés.  

 

Csengetési rend: 
 0. óra:  7.10 –  7.55 

 1. óra:  7.55 –  8.40 

 2. óra:  8.50 –  9.35 

 3. óra:  9.50 –  10.35 

 4. óra:  10.50 –  11.35 

 5. óra:  11.45 –  12.30 

 6. óra:  12.35 –  13.20 

 7. óra: 13.30 –  14.15 

 
Az iskola területén található pályák használata tilos!  
 

 

 

Az iskolai tankönyvellátás és tankönyvtámogatás rendje: 

 
A 2021/2022. tanévben az első-nyolcadik évfolyamos tanulók a tankönyveket térítésmentesen kapják meg az 

intézménytől. Az állami finanszírozás rendszere szerint az iskola az ingyenességet a könyvtári állományból történő 

kölcsönzés útján és az új tankönyvek együttes juttatásával tudja biztosítani. Az 1. és a 2. évfolyam tanulói minden 

évben új tankönyvet kapnak, melyek a tanuló tulajdonában maradnak. A többi évfolyamon a munkafüzetek kivételével 

a tankönyveket tanév végén vissza kell adni.    

A több tanéven keresztül használt ingyenes taneszközöket az iskola annak a tanévnek a végéig biztosítja a tanulók 

számára, ameddig a tanulónak tanulmányai során szüksége van rá. 

A tanulók az iskolától kapott ingyenes tankönyv használatára addig jogosultak, ameddig a tanulói jogviszonyuk 

iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor az ingyenesen kapott tankönyveket vissza kell adni az iskola 

könyvtárába. 
 

 

Fogadóórák, szülői értekezletek:  

A fogadóórák és a szülői értekezletek megtartására a járványhelyzet alakulásának megfelelően kerülhet csak sor 

jelenléti formában. A pontos időpontokról a szülők számára külön értesítést küldünk. 
, 

A szülői értekezleteket az alábbi időintervallumokban szeretnénk megtartani: 

 2021. szeptember második és harmadik hetében osztályonként  

 2022. február első és második hetében osztályonként 

 2022. május második és harmadik hetében osztályonként 

 
A fogadóórákat a következő időpontokban tervezzük: 

 2021. november 10. (szerda) 17:00 

 2022. március 30. (szerda) 17:00  

 

 

 



 

Egyéb foglalkozások:  
 

A járványhelyzet miatt a tanulócsoportok keveredésének elkerülése érdekében csak többségében homogén összetételű 

csoportfoglalkozásokat szervezünk. 

 

- felzárkóztatás 

- tehetséggondozás 

- napközi 

- középiskolai előkészítő (8. évfolyamon) 

- MGyLSz labdarúgás (1-6. évfolyamon, külön osztályonként) 

- iskolai sportkör (floorball, tollaslabda sportágakban, korcsoportonként) 

- a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola szolfézs- és hangszeres oktatása (önköltséges) 

 

Térítési díj befizetése: 

 
Az étkezést igénybe vevő gyerekek számára a térítési díj befizetése utólag, átutalással vagy csekken történik. 

   

Hiányzások igazolása: 

 
Beteg gyermek hiányzását háziorvos igazolja, a hiányzás hosszát betegségtől függően az orvos határozza meg. A tanuló 

az intézménybe – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az iskola saját 

hatáskörben nem bírálhat felül. A tanulói mulasztások szülő által történő igazolásának szabályai a járványhelyzetnek 

megfelelően megváltoznak: a szülőnek továbbra is egy tanévben legfeljebb három tanítási napra van joga kikérni a 

gyermekét, de ez csak előzetes kikérés alapján történhet. Tanulói hiányzás utólagos szülői igazolása nem lehetséges. 

Az előzetesen engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell. 

Amennyiben a gyermeknél felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy a gyermek semmiképpen ne látogassa 

az iskolát. Ebben az esetben a házi gyermekorvost kell értesíteni, mert ő jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára 

vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, az ő kötelessége az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek 

megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. Ha a tanuló lázas, köhög, hasmenéses tüneteket mutat, a 

gyermekorvossal kell konzultálni az iskolalátogatásról.  
Az a COVID-19 vírusfertőzésre gyanús tanuló, aki hatósági (NNK) megfigyelés alatt (otthoni karantén) áll, annak a 

távolmaradása a hatósági felszabadító határozattól függ. Hiányzását az NNK által kiadott felszabadító határozat 

igazolja, amit az iskolába el kell juttatni. A karantén alatti hiányzás, ezáltal igazolt hiányzásnak minősül. 

 

Az intézmény éves munkaterve: 

 

Szeptember: 

 Szeptember 1-től  Napközis csoportok kialakítása, étkeztetés megszervezése 

 Szeptember 1-től  NETFIT mérés lebonyolítása 

 Szeptember 3-tól  Egyéb, tanórán kívüli foglalkozások indítása 

 Szeptember 20-24.    Európai Diáksport Napja (ESSD)– 120 perc mozgás, 2021 m futás 

 Szeptember 28.   laborgyakorlat a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban (6. évfolyam) 

 

Október: 
 Október 1.   Tudomány a porondon cirkuszlátogatás (7. és 8. évfolyam) 

 Október 4-től  Állatok világnapja projekt az alsó tagozatban 

 Október 6.   Aradi vértanúk emléknapja, koszorúzás 

 Október 6-7.   Papírgyűjtés 

 Október 10-ig   Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata (8. évfolyam) 

 Október 22.   Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezés, koszorúzás 

 Október hónapban  Középiskolás nyílt napokon való részvétel 

  

 

November: 
 November 5-ig  DIFER adatszolgáltatás 

 November 10.  Lázár Ervin Programon való részvétel  

 November hónapban  „Egészségnapok” iskolai projekt 

 November hónapban  „Jó hangulat” napja 

 November hónapban  Madárvédelmi-nap 

 

December: 
 December 3.  A 8. évfolyamosok jelentkezési határideje a központi írásbeli felvételire   

 December 6.                     Mikulás ünnep 

 December 11. (szombat)  Nevelőtestületi értekezlet. Tanítási szünet. 

 December 21.   Karácsonyváró nap 

 

 

 



 

 

 

Január: 
 Január 21.   Magyar Kultúra Napja 

 Január 21.  Az első félév vége 

 Január 22.   10. 00 óra Központi felvételi írásbeli vizsga a középiskolákban 

 Január 24.   Osztályozó értekezlet 

 Január 28.                                           Értesítés az I. félév eredményéről 

 

Február: 
 Február 2.                                           Félévi értekezlet 

 Február 18.  Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak 

 Február 25.  Kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 

 Február hónapban   Farsang alsósoknak, felsősöknek 

 Február hónapban   Szülői Szervezet farsangi bálja 

 

Március: 
 Március 14.        Munkaszüneti nap 

 Március 15.                                         Nemzeti ünnep  
 Március 16.                                         Nevelőtestületi értekezlet. Tanítási szünet. 

 Március 22.  Víz világnapja témanap 

 Március 26.  Pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap, munkanap áthelyezés) 

 Március hónapban  Iskolahívogató leendő első osztályosoknak 

 
 

Április:   

 Április 13.   Húsvéti forgatag (tanítás nélküli munkanap) 

 Április 16.  A Holokauszt áldozatainak emléknapja 

 Április 21-22.                               Tanköteles tanulók beíratása 

 Április 22.  Föld napja témanap 

 Április hónapban   Papírgyűjtés 

 Április hónapban  „Vidám nap” 

 
 

 

Május: 
 Május 20-ig   Az etika, valamint a hit- és erkölcstan tanulását érintő változások jelzése 

 Május 20-ig  Felmérés a napközi, tanulószobai, menzás igényekről 

 Május hónapban  Osztálykirándulások 

 Május hónapban  Országos mérések lebonyolítása a 6. és a 8. évfolyamon 

 

Június:    

 

 Június 3.   Apponyi Futás, Apponyi-emléknap (tanítás nélküli munkanap) 

 Június 6.  Pünkösdhétfő. Munkaszüneti nap. 

 Június 10.  DÖK nap (tanítás nélküli munkanap) 

 Június 15.                                            Bolondballagás 

 Június 15.   Osztályozó értekezlet 

 Június 15.   NETFIT mérés, adatszolgáltatás vége 

 Június 18.  9. 00 óra  Ballagás (8. osztály) 

 Június 22. 18 óra  Tanévzáró ünnepély (1-7. osztály) 

 

 


