A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola tervezett programjai,
rendezvényei a 2018/2019. tanévben
Időpont
2018. szeptember

Program megnevezése
3.
12.
17-21.
14.

Tanévnyitó ünnepély
Nyári élmények (rajzpályázat)
Egészség hét
Takarítási világnap (környezetünk szépítése)
Szüreti mulatság
(közös főzés a szülőkkel)
Sportversenyek
Játékos vetélkedő

21.

Kézműves foglalkozás
Arcfestés, csillámtetoválás
Tombola

28.
a hónap
folyamán

Magyar Diáksport Napja
Színház és hangverseny látogatások szervezése

folyamatos Felvételi előkészítők indítása a 8. évfolyamon
vége

Bozsik program előkészítése

vége

A szív világnapja (csatlakozás a Fórum Debrecen
rendezvényeihez)

folyamatos Virágok, cserjék gondozása a folyosón, az udvaron és
az osztálytermekben
folyamatos Levelezős versenyek
2018. október

1.

Zenei világnap
A magyar népmese napja (könyvtári foglalkozás)

1.

Mátyás mesék illusztrálása, kiállítás
Meseolvasó verseny

INTÉZMÉNYI ÉVES MUNKATERV

2018/2019-es tanév

4.

Állatok világnapja

19.

Bálint Ágnesre emlékezünk halálának 10. évfordulóján
(könyvtári foglalkozás)

1-5.

Művészetek hete
(az EFOP 3.3.7-17 pályázat keretében)

5.

Megemlékezés az aradi vértanúk emlékére (rádiós
műsor és emlékfal készítése)

10.

Papírgyűjtés szervezése

folyamán

Újrahasznosítási verseny és kiállítás
(Hulladékokból készült termékek készítése, kiállítása,
elemgyűjtés)

közepe

15.

A nyolcadikos tanulók szóbeli tájékoztatása a felvételi
eljárás rendjéről
A kézmosás világnapja

15-19.

ÖKO témahét (az EFOP 3.3.7-17 pályázat keretében)

24.

Megemlékezés az 56-os forradalom és szabadságharc
napjáról

26.

Halloween party

a hónap
folyamán

Iskolába hívogató
szórólapok tervezése
óvodás rajz- és versmondó verseny hirdetése
óvodás levelezős verseny elindítása
rajzpályázat meghirdetése Bálint Ágnes halálának 10.
évfordulójához kapcsolódóan

a hónap
végén

Meghirdetésre kerül az országos komplex történelmi és
műveltségi vetélkedőnk: „A kétfejű sas hatalmában”
címmel – a XVIII. század története
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31.

2018. november

2018/2019-es tanév

A nyolcadikos tanulók szóbeli tájékoztatása a felvételi
eljárás rendjéről

a hónap
folyamán

A Nyíregyházi Vadaspark meglátogatása

eleje

Szelet a vitorlába pályaválasztási program

15.

A nyolcadikosok tájékoztatást kapnak a központi
írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolákról

13.

Szakmai Nap (bemutató órák tartása)

19-23.

Benedek Napok rendezvényei (matematika és
természetismereti versenyek, versmondó- és idegen
nyelvi versenyek, rajzkiállítás a Benedek Napokhoz
kapcsolódva)
Óvodás ágazat (nov.20.)

Versmondó verseny, rajzpályázat, kiállítás
Benedek Napok záró rendezvénye (díjkiosztó ünnepség)
24.

Varázslatos ősz
- bemutatkoznak a szakkörök
- műsor, megvendégelés

2018. december

3.

1. adventi gyertyagyújtás az aulában

10.

adventi dekoráció
2. adventi gyertyagyújtás az aulában

5. és 6.

Mikulás nap az alsóban

7.

Nyolcadikos diákok jelentkezése a központi írásbeli
felvételi vizsgára

17.

3. adventi gyertyagyújtás az aulában

3.

Téli erdő - rajzpályázat
kiállítás

10-14.

Nyelvek hete: Christmas
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14.

közepe

(madáretetők

Karácsonyi ünnepség

21.

4. adventi gyertyagyújtás a tornateremben

11.

kihelyezése,

Téli sportok

20.

december
1. – január
30.
2019. január

Mézeskalács készítése
Madarak téli etetése
feltöltése)
Madárkarácsony

2018/2019-es tanév

Országos történelmi versenyünk 1. írásbeli fordulója

Óvodai levelezős verseny eredményhirdetése
Bemutató óra

12.
közepe

8. osztályosok közlekedési versenye

19.

A nyolcadikos diákok központi írásbeli felvételi vizsgája

22.

A magyar kultúra napja (iskolarádiós műsor)

30.

Pályaválasztási vetélkedő és kiállítás

vége

Élj ÖKOsan!
Levelezős verseny előkészítése, a verseny meghirdetése

a hónap
folyamán
2019. február

Téli sportok szervezése (szánkótúra, korcsolyázás)

7.

Nyolcadikos diákjaink írásbeli felvételi
vizsgaeredményeik nyilvánosságra hozatala

22.

Farsangi mulatság (felső tagozat)

18.

Iskolánk továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középiskoláknak és a Felvételi Központnak

14.

Valentin napi szívküldi

közepe

Téli játékok (szánkózás, hógolyózás, hóemberépítés,
korcsolyázás)

közepe

Levelezős versenyek első fordulóinak összeállítása
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18-22.

2018/2019-es tanév

Művészetek hete
az EFOP 3.3.7-17 pályázat keretében

a hónap
folyamán
25.
február
21.–
március
14.

Bűnmegelőzési foglalkozás (a rendőrség
munkatársainak bevonásával)
Kommunista áldozatok emléknapja
Nyolcadikos diákjaink szóbeli felvételi meghallgatása

február 26. Országos történelmi versenyünk 2. írásbeli fordulója
– április 1.
február
25március 1.
2019. március

eleje.

„Pénz7” Pénzügyi és vállalkozói témahét (projekthét)

Tavaszi hangulat - nőnap

14.

Megemlékezés az 1848-1849-es forradalomról és
szabadságharcról

21.

Alapműveleti verseny

18.

Nyolcadikos jelentkezőink felvételi jegyzékének
nyilvánosságra hozatala

21-22.
18-22.

A nyolcadikos tanulói adatlapok módosításának
lehetősége
A víz világnapja alkalmából projekt hét szervezése
(ÖKO hét)
az EFOP 3.3.7-17 pályázat keretében
Fenntarthatósági témahét

Fotópályázat
közepe
a hónap
folyamán

Levelezős versenyek második fordulóinak összeállítása
Rotary Futófesztivál
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a hónap
folyamán

2019. április

eleje

Bólyai Kupa matematika verseny
Herman Ottó, Teleki Pál és Kaán Károly tanulmányi
versenyek
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
lebonyolításának segítése

6.

Nárcisz futás

10.

Papírgyűjtés szervezése

8-12.
11.
a hónap
folyamán

2018/2019-es tanév

Digitális témahét
Költészet napi programok
Drogprevenciós foglalkozások a 7. és 8. évfolyamosok
számára

16.

Holokauszt áldozatainak emléknapja

20.

Pályaorientációs Nap

26.

Föld Napja (vetélkedő)
Könyvtári foglalkozás

közepe

Levelezős versenyek harmadik fordulóinak összeállítása

közepe

Húsvét

folyamatos Osztálykirándulások szervezése
folyamatos Osztálybajnokságok szervezése (5.-8. évfolyam)

2019. május

30.

Nyolcadikos diákjaink és az iskola megkapja a
felvételről szóló értesítést

5-9.

Egészséghét
az EFOP 3.3.7-17 pályázat keretében

eleje
13-17.

Anyák napja
„Az évfolyam legjobbja” versenyek lebonyolítása
(matematika, nyelvtan, szövegértés, környezetismeret)
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2018/2019-es tanév

10.

Madarak és fák napja (rajzverseny, városi
aszfaltrajzverseny)

17.

Megrendezésre kerül iskolánk országos komplex
történelem és műveltségi vetélkedőjének döntője
„ A kétfejű sas hatalmában” – a XVIII. század története

22.

Országos idegen nyelvi mérés

29.

Országos kompetenciamérés

vége

JÁTSZ ÖKOSAN! akadályverseny
az EFOP 3.3.7-17 pályázat keretében

2019. június

vége

Rendhagyó testnevelés óra a stadionban

vége

Challenge-day (Kihívás Napja) sportprogram

4.

eleje
4.

Június 4.: a Nemzeti összetartozás napja megemlékezés (rádiós műsor)
Erdei iskolák, osztálykirándulások lebonyolítása
Környezetvédelmi világnap
Kirándulás, környezettudatos magatartás

3.
közepe

Gyermeknapi programok
Mozilátogatás

13.

Nyolcadikosok bankett műsora

15.

Ballagás, ballagtatás

20.

Tanévzáró ünnepség

20-22.

Nyolcadikos diákjaink beiratkozása a középfokú
iskolákba
Erzsébet-tábor
Napközis tábor
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