
BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA 

FONTOS IDŐPONTOK – 2018. OKTÓBER 
 

DÁTUM 
ESEMÉNY 

FELELŐS MEGJEGYZÉS 
ISKOLAI KERÜLETI, BP., STB. 

okt. 1. hétfő 
-PAPÍRGYŰJTÉS – október 1-12-ig 

-Statisztika elkészítése 

 

 

- Vincze László, DÖK 

-Jámbrik Mihályné, Kuba Gá-

bor, osztályfőnökök, titkárság 

 

okt. 2. kedd     

okt. 3. szerda  
- Mi a pálya? – pályaorien-

tációs rendezvény 

- 8.-os osztályfőnökök 

 
 

okt. 4. csüt.     

okt. 5. péntek 
-Az Aradi vértanúkra emlékezünk 

-Ebédbefizetés: 7.30-11, 13-17.30 
 

-Szűcs Ákos, Ábrányi Tamás 

- GESZ munkatársa 

-rendezvényterem 

-pénztár 

okt. 6. sz.     

okt.7. vas.     

okt.8. hétfő  

- 7-8. évf. színházi előadás 

Csongor és Tünde 14:30  

 

 

-Csoma Zoltánné, Szűcs Ákos, 

Márkiné Gácsi Mónika, Ko-

csis Lászlóné, Pécsiné Nagy 

Katalin Zsuzsanna 

-Havanna Közös-

ségi Ház 

 

 

okt. 9. kedd  
- Szakmázz! –pálya orientá-

ciós rendezvény 
-8.-os osztályfőnökök  

okt. 10. szerda     

okt. 11. csüt. 
-Hagyományőrző programok – Szüret 

 

 

 

-Rezes Csilla mkv., Cinglér 

Erika, 4.b, Tasi Andrea, Ne-

csev Mihályné, Ábrányi Tamás 

 

okt. 12. péntek 

-Első osztályos tanulók felmérése 

/DIFER/ 

 

 

 

-Ebédbefizetés: 7.30-11, 13-17.30 

 

 

 

- KIR-STAT adatszolgálta-

tás 

 

-Jámbrik Mihályné, mérés-ért. 

munkacsoport, fejlesztő ped.-k, 

érintett 1. évf.-os ped.-k 

-Jámbrik Mihályné, Kuba Gá-

bor 

-GESZ munkatársa 

 

 

 

 

 

-pénztár 

okt. 13. sz. 
-Őszi projektnap (ökonap) - 8-12-ig 

 (október 22. ledolgozása) 
 

-Garamvölgyi Anna, ÖKO 

munkacsoport vezető 

NINCS ÉTKE-

ZÉS!!! 

okt. 14. vas.     

okt. 15. hétfő 
-Házi rajzverseny, 1-4. évfolyam 

 
 

- Necsev Mihályné, Szűcsné 

Rózsavölgyi Erika 
 

okt. 16. kedd     

okt. 17. szerda     

okt. 18. csüt. 

-Tagozatgyűlések 

alsó 8.45, felső 11.40 

 

 

 

 

 

 

 

- Kerületi rajzverseny, 1-4. 

- Kuba Gábor, Jámbrik Mi-

hályné, Peerné Baksa Gabri-

ella, Vincze László, érintett pe-

dagógusok 

-Necsev Mihályné 

-középső udvar / 

aula 

 

 

- Kandó iskola 

okt. 19. péntek 

- Az 1956-os forradalom és szabadság-

harc évfordulójának megünneplése 

alsó tagozat 11 óra 

felső tagozat 12 óra 

 

-Szűcs Ákos, Peerné Baksa 

Gabriella igh., Hajnal Mik-

lósné, Németh Józsefné, Ábrá-

nyi Tamás 

-felsős tornaterem 

okt. 20. sz.     

okt. 21. vas.     

okt. 22. hétfő     

okt. 23. kedd NEMZETI ÜNNEP    

okt. 24. szerda 

-Különleges bánásmódot igénylő tanu-

lók támogatása – 30 órás tantestületi 

továbbképzés – 8 – 16 óráig 

 

 

 

 

- Pót ebédbefizetés 9-12-ig 

- MINDENKI 

 

 

- GESZ munkatársa 

-rendezvényterem 

 

 

-Városház u. 16. 

okt. 25. csüt. 

-Különleges bánásmódot igénylő tanu-

lók támogatása – 30 órás tantestületi 

továbbképzés – 8 – 16 óráig 

 

 

 

 

- Pót ebédbefizetés 9-12-ig 

- MINDENKI 

 

 

- GESZ munkatársa 

-rendezvényterem 

 

 

-Városház u. 16. 

okt. 26. péntek 

-Különleges bánásmódot igénylő tanu-

lók támogatása – 30 órás tantestületi 

továbbképzés – 8 – 16 óráig 

 

 

 

 

 

 

 

- Első osztályos tanulók fel-

mérése / az érintett tanulók 

létszámának jelentése OH felé 

/DIFER/ 

- MINDENKI 

 

 

-Jámbrik Mihályné 

 

 

 

-rendezvényterem 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Nyolcadikos tanulók tájékoz-

tatása a felvételi eljárás rend-

jéről osztályfőnöki óra kereté-

ben 

- Peerné Baksa Gabriella, 8-

os osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

 

okt. 27. sz.     

okt. 28. vas.     

okt. 29. hétfő 
Őszi szünet 

 
 

- Pót ebédbefizetés 9-12-ig 

 

-GESZ munkatársa 

 

-Városház u. 16. 

okt. 30. kedd Őszi szünet    

okt. 31. szerda Őszi szünet    

 


