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I. A tanév rendje 

I/1. A tanév rendje 

 
A tanév első napja: 2021. szeptember 01. (szerda)  
Tanévnyitó:  2021. szeptember 01. (szerda) 
 
Őszi szünet: 2021. október 25-től 2021. október 29-ig tart.  

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. október 22. (péntek) 
 A szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 2. (kedd)  

 
Téli szünet:  2021. december 21-től 2021. december 31-ig tart  

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december 21. (kedd) 
 A szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3. (hétfő) 

 
Az első félév: 2022. január 21-ig tart, a félévi értesítők kiosztása: 2022. január 28. 
 
Tavaszi szünet: 2022. április 14-től 2022. április 19-ig tart 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. április 13. (szerda) 
 A szünet utáni első tanítási nap: 2022. április 20. (szerda) 

 
Témahetek:  Magyar Diáksport Napja   2021. szeptember 24. 
  Szent József hét   2021. november eleje 
  Digitális  témahét   2022. április 4-8. 

Legfontosabb iskolai rendezvények: 
Osztályozóvizsgák: 

félévi: 2022. január 24 (hétfő) 
    év végi: 2022. június 15. (szerda) 
FIT mérés feltöltési határideje:  2022. június 15. 
Országos mérések (szövegértési, matematikai, természettudományi, idegen nyelvi):  
   6. évfolyamon: 2022. május 18-31.,  

8. évfolyamon: 2022. május 4-17. 
 
Munkarendtől való eltérések:  
 2021. december 24. (péntek) helyett 2021. december 11. (szombat) munkanap 

 2021. március 14. (hétfő) helyett 2022. március 26. (szombat) 

Helyi átrendezés: 

2021. dec. 11. (szombat) helyett – 2022. febr. 12. (szombat) munkanap – az iskolai farsangi 

rendezvény időpontja 

Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. (szerda) 
Tanévzáró: 2022. június 18. (szombat) 

Tanítási napok száma: 181  
Tanítás nélküli munkanapok száma: 6 
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Tanítás nélküli munkanapok felhasználása: 
 

Esemény Dátum 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus - Budapest 2021. 09. 08. 

Pályaorientációs nap 2021. október  

Belső továbbképzés, bemutató órák 2021. november 12. 

Nevelési értekezlet 2022. március 26. 

Pedagógus zarándoklat 2022. május 06. 

DÖK-nap 2022. május 27. 

Összesen 6 nap 

 
Témahetek:   Magyar Diáksport Napja   2021. szeptember 24. 
   Szent József hét   2021. november eleje 
   Digitális  témahét   2022. április 4-8. 
 

I/2. Értekezletek/konferenciák 

 I/2.1. Nevelőtestületi értekezletek 
 augusztus 23.  Alakuló értekezlet 
 augusztus 23-24. Tantestületi lelki gyakorlat – Máriapócs, Sárospatak 
 augusztus 31.  Tanévnyitó értekezlet 
 január 26.   Félévi osztályozó értekezlet 
 február 01.   Félévi értekezlet, a félév értékelése 
 március 26.   Nevelési értekezlet 
 június 15.   Év végi osztályozó értekezlet 
 június 23.   Tanévzáró értekezlet 
 havonta ill. szükség szerint Munkaértekezlet 

 I/2.2. Kibővített iskolavezetői, munkaközösség-vezetői értekezletek 
 Hetente egy alkalommal – hétfő 6. óra után 

 I/2.3. Munkaközösségi értekezletek  
 Havonta egy alkalommal 

 I/2.4. Bemutató órák 
 2021. november 12. (munkaközösségenként 1-1 óra) 

Kiemelt témák: 
 a tananyag élményszerű elsajátíttatása; 
 a képességeknek megfelelő munkaformák alkalmazása; 

 

I/3. Szülői értekezletek, fogadóórák, tájékoztatók 

Szülői értekezletek: 

 2021. szeptember 7. (alsó), szeptember 9. (felső) 

 2022. február 02. (alsó), február 03. (felső) 
Fogadóórák: 

 2021. november 17. 

 2022. március 03. 
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I/4. Nyílt napok 

 2021. november 17. (alsó-felső) nyílt tanítási nap; 

 „Iskolanyitogató” program keretében három alkalommal (december, február, 
március) tartunk tartalmas foglalkozást az intézményünk iránt érdeklődő szülőknek 
és a leendő elsősöknek. 

 

II. Személyi feltételek 

II/1. Dolgozók 

a) Pedagógusok száma: 

 teljes munkaidőben:  12 fő 

 részmunkaidőben:     4 fő 

 óraadók:      5 fő 
b) Technikai dolgozók száma: 

 teljes munkaidőben:  6 fő 

 részmunkaidőben:   1 fő 
c) GYES-en, GYED-en, szülési szabadságon, ill. tartós betegállományban lévők: 

 szülési szabadságon, GYED-en 2 fő 
d) Hitoktatóink: 

 katolikus hittan:   1 fő 

 református hittan   1 fő 
f) Előző tanévhez képest új dolgozóink: 

 részmunkaidőben:    1 fő 
 

II/2. Tanulók 

Létszám: 127 fő +1 fő (egyéni munkarendben tanul) (1-8. évf.) 
Tanulócsoportok: 8 db osztály és 4 db napközis csoport  (1-8. évf.) 
 

III. Oktatás – nevelés 

III/1. Kiemelt célkitűzések 

 

 Az országos mérések eredményeinek szinten tartása, javítása; 

 A tanulók tanulási motivációjának fejlesztése; 

 A hitélet erősítése; 

 

III/2. Főbb feladatok 

 

 A tanulói kompetenciák fejlesztése minden pedagógus/tantárgy/tanóra által; 

 A pedagógusok módszertani kultúrájának megújítása, bővítése; 

 A motiváló szemlélet erősítése, egységesítése; 

 A 8. osztály kiemelt motiválása, segítése; 
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IV. Egyéb feladatok/programok 

IV/1. Lelkiségi célok, feladatok, programok 

 
Katolikus iskolánkban, illetve az Egyházközség keretei között igyekszünk minél több lehetőséget 
biztosítani a diákok számára, hogy találkozhassanak Krisztussal. Meggyőződésünk szerint ennek 
elengedhetetlen feltétele, hogy mindez meghívó jelleggel, illetve személyes megszólítás útján 
történjék. Az iskola keretein belül szervezett hitéleti programok jó alapot jelentenek a közös 
együttlétekhez, amelyek az egyházi év adott időszakához illeszkedve, annak szépségét is fel tudja tárni 
előttük. Katolikus hitre nevelésük érdekében szeretnénk megnyerni családjaik támogatását is, illetve 
rajtuk (gyerekeken) keresztül utat találni a szüleikhez; ennek érdekében igyekszünk jelen lenni minél 
több olyan, az iskola keretein belül szervezett (akár osztály-, akár iskolai szintű) eseményen, amely 
lehetőséget biztosít a gyermekekkel és szüleikkel egyidejűleg történő kapcsolat kialakítására. 
Ugyanakkor, a plébániához szorosabban kötődő programok, tevékenységek tekintetében is 
ösztönözni, motiválni szeretnénk őket, mindenekelőtt felkelteni bennük a vágyat a szeretet útján való 
haladásra. 

A 2021/2022-es tanévre tervezett hitéleti programok 

Program Időpont Érintettek 

Iskolában megvalósítandó programok 

lelkigyakorlat augusztus 24-25.  tanári kar 

Veni Sancte szeptember 1. az iskola tanárai és diákjai 

osztálymisék két hetente egyes osztályok diákjai 

termésáldás szeptember vége az iskola tanárai és diákjai 

Szent József hét november eleje az iskola tanárai és diákjai 

adventi gyertyagyújtás november-december az iskola tanárai és diákjai 

roráte szentmisék november-december fakultatív 

iskolai/templomi pásztorjáték december az iskola tanárai és diákjai (4. 
osztály előadása) 

karácsonyi hangverseny december az iskola tanárai és diákjai 
(Lieto Műv.-i isk. növendékei) 

adventi diákmise december az iskola tanárai és diákjai 

adventi lelkigyakorlat december tanári kar 

Vízkereszt, házszentelés január eleje az iskola tanárai és diákjai 

hamvazószerda diákmise március eleje az iskola tanárai és diákjai 

húsvéti diákmise április 13. az iskola tanárai és diákjai 

nagyböjti lelkigyakorlat április 13. tanári kar 

Szent Jobb átvitele (az iskola 
védőszentje ünnepe) 

május 30. az iskola tanárai és diákjai 

zarándoklat május 06. tanári kar 

Te Deum június közepe az iskola tanárai és diákjai 

Tervezett plébániai programok az iskolások számára 

első áldozás október 10. 3-5. osztály tanulóiból 

Nyitott Templom Éjszakája május fakultatív 

Helyhez nem kötött, hitéleti programok az iskolások számára 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó május fakultatív 

Hittantábor (plébániához 
kötődően) 

június 2. fele fakultatív (a feltételeket 
teljesítő diákok) 
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IV/2. Ünnepélyek, műsorok, megemlékezések 

Ünnep/program Felelős Időpont 

Tanévnyitó- Veni Sancte Nagy Imre diakónus atya 
Terjékiné Béres Beáta (3. o.) 

szeptember 1. 

Október 6-ai megemlékezés Godó Tivadar (6. o.) október 6. 

Október 23-ai ünnepség  Ádám Zoltán (7. o.) október 22. 

Gyertyagyújtások Nagy Imre diakónus atya, 
osztályfőnökök 

nov. 26. 
dec. 3. 10. 17. 

Karácsonyi diákmise 
Pásztorjáték 

Nagy Imre diakónus atya 
Miskóné Miklós Ilona (4. o.) 

december 17. 

Adventi lelki nap Nagy Imre diakónus atya december 17.  

Karácsonyi ünnepség és hangverseny 
 

Miskóné Miklós Ilona (4. o.)/ 
LIETO 

december 17. 

Farsang Kardos János (8. o.), DÖK február 12. 

Március 15-ei ünnepség Hajnalné Terjéki Dorottya (5. o.) március 11. 

Nagyböjti diákmise Nagy Imre diakónus atya április 13. 

Nagyböjti lelki nap Nagy Imre diakónus atya április 13. 

Támogatói bál SZMK április 30. 

Anyák napja Alsós osztályfőnökök május eleje 

DÖK nap Godó Tivadar május 27. 

Gyermeknap Minden pedagógus május vége 

Szent Jobb átvitelének napja – 
diákmise 

Nagy Imre diakónus atya május 30. 

Trianoni emléknap Kenderes László (7-8. o.) június 3. 

Pünkösdölő Hajnalné Terjéki Dorottya (5. o.) június eleje 

Ballagás Kardos János (8. o.) 
Ádám Zoltán (7. o.) 

június 18. 

Te Deum Nagy Imre diakónus atya június 18. 

Tanévzáró Vágó Béla igazgató, 
osztályfőnökök 

június 18. 

 

IV/3. A DÖK által szervezendő, ill. által támogatott programok 

 Hasznos anyagok gyűjtése 

 DÖK-nap 

 Színházlátogatások 

 Kerékpár- és gyalogtúrák 

 Kirándulások 

 Farsang 

 Korcsolyázás 
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IV/4. A pedagógia program megvalósításának részterületei 

Részterület Kezdete Évf./ped. Gyakoriság Működési forma 

CSÉN 09. 01. 

1. – Juhászné Csibra 
Ágnes (o.f.) 

2. – Názát Éva (o.f.) 

5-6. és 8. – Kenderes 
László 

heti 1 óra/évf. tanóra (hittan) 

Furulyaoktatás 09. 01. 2-4. – Godó Tivadar 

heti 2 óra/évf. 
(óránként egy 
furulyaokt.-i 
blokk) 

tanóra (ének) 

Iskolakert 09. 01. 5-8. – Fenyvesi Mária hetente 
tanóra (technika) 
mezőgazdasági szakkör 

Gyermektánc/népi 
játék 

09. 01. 
1-4. – Hajnalné 
Terjéki Dorottya 

heti 1 óra/évf. tanóra (testnevelés) 

Szöveges értékelés - osztályfőnökök év végén 
Külön kártyán – 
személyre szóló pozitív 
megerősítés. 

Hálózatos tanítás 09. 01. 
1-8./minden 
pedagógus 

folyamatos 
tantárgyköziség, 
tanmenetek 
összehangolása 

Hit-Élet 09. 01. 1-8. folyamatos 
tanóra, tanórán kívüli 
foglalkozás 

Kötődésképesség, 
közösség 

10. 01. 1-8. folyamatos 
tábor, kirándulás, 
színházlátogatás, tanóra 
stb. 

Mozgás 10. 01. 1-8. folyamatos szakkör, tábor, túra 

Szexuális nevelés 10. 01. 5-8. 2 alkalom/tanév tanóra/külső előadó 

IV/5. Belső továbbképzés 

Óralátogatások (hospitálások):  
A tanévben folyamatos, kiemelten az azonos szakos kollégák között. 

 
Bemutató órák: 
 2021. november 12. (munkaközösségenként 1-1 óra) 

Kiemelt témák: 
 a tananyag élményszerű elsajátíttatása; 
 a képességeknek megfelelő munkaformák alkalmazása; 
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IV/6. Külső továbbképzések 

Az idei tanévben a nevelőtestületben nincs olyan kolléga, akinek a 120 órás továbbképzési 

kötelezettsége 2022. 08. 31-én jár le. 

Intézményi ajánlás: olyan képzések keresése, mely gazdagítja a pedagógusok módszertani kultúráját. 

Az éves beiskolázási terv továbbképzése: 

Pedagógus neve Int. neve Szak Tanulmány 
kezdete/vége 

Tandíj 
összege/félév 

Intézményi 
támogatás 

Polyák Terézia 
Petra 

Nyíregyházi 
Egyetem 

magyar nyelv 
és irodalom 

2021/23. 
államilag 
támogatott 

utazás, 
helyettesítés 

A beiskolázás megtörtént, a kolléga a nyár folyamán sikeresen felvételizett, a képzés azonban a 

jelentkezők alacsony száma miatt nem indult be. 

IV/7. Táborok, tanulmányi kirándulások 

 Táborok: 

 Kézműves tábor 

 Úszótábor 

 Nyári tábor 

Tanulmányi kirándulások: 

 Tavasszal 1 napos kirándulás osztályonként (1-8. osztály) 

IV/8. A szülőkkel való kapcsolattartás 

 Szülői értekezletek (szeptember, február, illetve május végén a leendő elsősök szüleinek 

tartott értekezlet) 

 Fogadóórák (november, március) 

 Elektronikus napló, üzenő füzet 

 Nyílt tanítási napok (november) 

 Farsang; Támogatói bál 

 Iskolanyitogató program három alkalommal a tanévben – ismerkedés a leendő elsősökkel 

és szüleikkel 

 Anyák napi ünnepségek osztályszinten (alsó) 

 A tanítók mindennapos kapcsolatban állnak a szülőkkel 

IV/9. Kulturális- és sportélet, hagyományaink ápolása 

 Mikulás ünnepség: „Szent Miklós” lovas fogaton érkezik, majd megajándékozza az őt 
verssel, dallal köszöntő gyermekeket az SZMK által készített ajándékokkal; 

 Karácsonyi ajándékozás: minden gyermek ajándékot kap az SZMK-tól, ill. minden gyermek 
saját keze által készített ajándékot visz haza a szülőknek; 

 Karácsonyi ünnepség és hangverseny: a mindenkori 4. osztályos tanulók pásztorjátékkal 
készülnek, a LIETO Művészeti Iskola növendékei hangversenyt adnak; 

 Farsang: minden osztály 4-5 perces táncos produkciót ad elő; 

 Támogatói bál: SZMK szervezi, a nyolcadikos tanulók keringőt táncolnak; 
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IV/10. Tanórán kívüli foglalkozások 

 idegen nyelvi szakkörök (angol nyelv, német nyelv); 

 sportolási lehetőségek: foci (Bozsik), lövészet (szakkör), röplabda (szakkör); 

 tehetséggondozók: matematika (alsó, felső), magyar nyelv és irodalom (felső); 

 iskolakönyvtár; 

 LIETO Művészeti Iskola tagozatai (népi ének, társas tánc, kézműves. zongora); 

 Színházlátogatás Szolnokra, Budapestre; 

 kirándulások; 

 kerékpár- és gyalogtúrák; 

 horgászat; 

 lovaglás; 

 úszás; 

 korcsolyázás; 
 

V. Munkaközösségek éves tervei 

Az alsós munkaközösség munkaterve 

 Tanmenetek egyeztetése, szükség szerint átdolgozása, bemutatása 

 Difer-mérés lebonyolítása 

 Bemutató órák szervezése, hospitálások 

 Félévi és tanév végi értékelések elkészítése 

 Részvétel az iskola által szervezett képzéseken 

 Kapcsolattartás az óvodával 

 Tantermek dekorálása aktualitásoknak megfelelően 

 Hasznos anyag gyűjtése - alsóban szülők közreműködésével 

 Mikulásvárás, mikulásünnepségek megszervezése osztályszinten 

 Adventi gyertyagyújtások 

 Karácsonyi műsor (4. osztály előadásában) a karácsonyi hangverseny keretében 

 Farsangi bál 

 Osztálykirándulások tavasszal 

 Úszásoktatás (tavasszal) 

 Anyák napja osztályszinten 

 Gyermeknap 

 Részvétel az iskola által szervezett nyári táborokban (úszó-, kézműves stb.) 

A felsős munkaközösség munkaterve 

 Tanmenetek elkészítése, ellenőrzése 

 Továbbképzéseken (EKIF és más szervezésben) való részvételek ütemezése 

 Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása 

 Óralátogatások, bemutató óra tervezése 

 Nyílt napok szervezése 

 Havonta munkaértekezlet 

 Felvételi előkészítők, szakkörök, korrepetálások, tehetséggondozók indítása 

 DÖK-kel együttműködve hasznos anyag gyűjtése 

 Pályaorientációs nap szervezése SZMK támogatásával 

 Adventi gyertyagyújtások, Mikulás délután, karácsonyi készület 

 Középiskolai jelentkezések lebonyolítása 

 Félévzárás, bizonyítványosztás 

 Iskolai farsang, támogatói bál szervezése 
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 Gyermeknap 

 Országos méréseken részvétel 

 Ballagás megszervezése 

 Nemzeti-, egyházi-, és iskolai ünnepek, hagyományos programok megtartása 

 Bekapcsolódás az egyházközség programjaiba 

 Egyházi Ifjúsági találkozókon részvétel 

 Munkaközösségek közti együttműködés 

 Nyári táborok szervezése 

 Pályázatok figyelése, lebonyolítása 

 Tantermek, folyosói faliújság aktuális ünnepekre történő díszítése 

 Féléves és év végi beszámolók elkészítése 

 Úszásoktatás (tavasszal) 

 
 

Versenyek 

 Alsó tagozat 

- „Mátyás tudósai” megyei verseny (Szolnok) 
- Levelezős versenyek 
- Adventi és tavaszi vers- és prózamondó verseny (házi) 

 

 Felső tagozat 

- Karolina napok (Vác) 
- „Mátyás tudósai” megyei verseny (Szolnok) 
- Anya-nyelv-csavar – országos (Cegléd) 
- A matematika kis hercegei körzeti verseny (Szolnok) 
- Kémia, fizika (kistérségi verseny) 
- Levelezős versenyek 
- Adventi és tavaszi vers- és prózamondó verseny (házi) 

 
A tanév folyamán folyamatosan figyeljük a versenykiírásokat, és az SZMK-val egyeztetve nevezünk. 

VI. Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége 

 
Belső ellenőrzési ütemterv: 
 
Az óralátogatás kiemelt megfigyelési szempontjai:  

 a tananyag élményszerű elsajátíttatása, 

 a képességeknek megfelelő munkaformák alkalmazása hogyan jelenik meg a gyakorlatban. 

 
Intézményvezető=IV; 
Intézményvezető-helyettes=IVH 
Alsós munkaközösség-vezető=AMKV;  
Felsős munkaközösség-vezető=FMKV 
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Pedagógus neve október november március április 

Juhászné Csibra 
Ágnes (1. o) 

1. 
IV 

1. 
AMKV 

1. 
IVH 

1. 
AMKV 

Názát Éva (2. o.) 
2. 

AMKV 
2. 
IV 

2. 
AMKV 

2. 
IVH 

Terjékiné Béres 
Beáta (3. o.) 

3. 
IVH 

3. 
IV 

3. 
IV 

3. 
IVH 

Miskóné Miklós 
Ilona (4. o.) 

4. 
IVH 

4. 
AMKV 

4. 
AMKV 

4. 
IV 

Hajnalné Terjéki 
Dorottya 
(5. o.) 

3. 
TESI 

AMKV 

5. 
MATEMATIKA 

IV 

6. 
MATEMATIKA 

IV 

5. 
INF. 
IVH 

Godó Tivadar 
(6. o.) 

1.  
ÉNEK 
AMKV 

5.  
MAGYAR 

IVH 

8.  
MAGYAR 

IV 

2.  
ÉNEK 
AMKV 

Ádám Zoltán  
(7. o.) 

8. 
MATEMATIKA 

IV 

7. 
MATEMATIKA 

FMKV 

7. 
MATEMATIKA 

IV 

6. 
TESI 

FMKV 

Kardos János 
(8. o.) 

5. 
TERM. ISM. 

FMKV 

8. 
FÖLDRAJZ 

IV 

7. 
FÖLDRAJZ 

IV 

6. 
TERM. ISM. 

FMKV 

Kenderes László 
7.  

NÉMET 
FMKV 

7.  
TÖRT. 

IV 

8.  
NÉMET 
FMKV 

6.  
TÖRT. 

IV 

Polyák Terézia Petra 
5. 

MAGYAR 
IV 

6.  
MAGYAR 

IVH 

5. 
MAGYAR 

FMKV 

7.  
MAGYAR 

FMKV 

Vágóné Nagy Emese 
5. 

TÖRTÉNELEM 
IVH 

5. 
ANGOL 
FMKV 

6. 
ANGOL 
FMKV 

4. 
ANGOL 
AMKV 

 

Önértékelés: 

Tervezett önértékelés a 2021/22-es tanévben: 
 

Önértékelt neve Önértékelés formája 

Godó Tivadar pedagógus 

Miskóné Miklós Ilona pedagógus 

Szent István Római Katolikus 
Általános Iskola 

éves intézményi 
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Tanfelügyelet: 

Az idei tanévben nem várható tanfelügyelet. 
 

Minősítő eljárás: 

Az idei tanévben nem lesz minősítő eljárás. 
 

VII. Általános tudnivalók 

 

Szakmai munkaközösségek vezetői: 

 Alsós munkaközösség: Terjékiné Béres Beáta 

 Felsős munkaközösség: Hajnalné Terjéki Dorottya 

Területek felelősei: 

 Munkavédelmi:    Ádám Zoltán 

 Pályázati referens:   Hajnalné Terjéki Dorottya 

 Ifjúságvédelmi    Juhászné Csibra Ágnes 

 Továbbtanulás/pályaorientáció: mindenkori 8.-os osztályfőnök 

 Diákönkormányzat:   Godó Tivadar 
 
Osztályfőnökök: 
 

Osztály Osztályfőnök 

1. Juhászné Csibra Ágnes 

2. Názát Éva 

3. Terjékiné Béres Beáta 

4. Miskóné Miklós Ilona 

5. Hajnalné Terjéki Dorottya 

6. Godó Tivadar 

7. Ádám Zoltán 

8. Kardos János 

 

Belső önértékelési csoport tagjai: 
 

 Ádám Zoltán 

 Godó Tivadar 

 Hajnalné Terjéki Dorottya 

 Harkai György Gyuláné 

 Juhászné Csibra Ágnes 
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Legitimáció 

 

A 2021/22-es tanév éves munkatervét az iskolai diákönkormányzat megismerte és véleményezte. 

Tiszajenő, 2021. aug. 30. 

 

       ……………………………………………………………….. 

         Godó Tivadar 

         DÖK vezetője 

 

 

 

A 2021/22-es tanév éves munkatervét a szülői munkaközösség iskolai vezetősége megismerte és 

véleményezte. 

Tiszajenő, 2021. aug. 30. 

 

       ……………………………………………………………….. 

         Csíkos Tiborné 

          SZMK elnöke 

 

 

 

A 2021/22-es tanév éves munkatervét a nevelőtestület a 2021. augusztus 31-én tartott tanévnyitó 

értekezletén véleményezte, és előzetes elfogadásra javasolta várva a fenntartói véleményezést. 

Tiszajenő, 2021. aug. 31. 

 

       ……………………………………………………………….. 

         Vágó Béla 

               intézményvezető 

 


