
2022/2023-as tanév helyi rendje 

1. augusztus 22. 8 óra 
Kisalakuló értekezlet 
felelős: igazgató 

2. augusztus 23. 9 óra 
Javító vizsga, osztályozó vizsga  
felelős: ig. helyettes 

3. augusztus 29. 8.00 óra 
Tanévnyitó értekezlet, tűz és balesetvédelmi oktatás  
felelős: igazgató 

4. szeptember 1. csütörtök 1. tanítási nap, utolsó június 15, szerda 
tanítási napok száma 183 nap, 4 tanítás nélküli munkanap (ebből 1 pályaválasztási, 1 
diákönkormányzati)  
Tanévnyitó ünnepély 8.00-kor (3/4 óra ofő) 
felelősök: ig., igh. 
 
1-2. óra osztályfőnöki óra, tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatás, napközi és menza 
igények felmérése, adategyeztető lapok, ellenőrző igény felmérés. 
Ünnepély után tankönyvek kiosztása folyamatosan 
Diákönkormányzati delegáltak megválasztása (osztályok) 
felelősök: osztályfőnökök, tankönyvfelelős 
utána osztályfőnöki órák  

5. szeptember 2 péntek 
Diákönkormányzati gyűlés, javaslat az éves munkatervbe (). 
felelős: Gősiné Németh Éva 

6. szeptember 02 
Sümegi Zeneiskola – bemutató 8.00 ,  (szept 2-3. beiratkozás15.) 
felelős: Németh György alsós mkv. 

7. szeptember 2.-ig 
Könyvtári könyvek kiosztása 
felelős: Stump Margit 

8. szeptember 5 legkésőbb. 
adategyeztető papírok leadása 

9. szeptember 5. hétfő, alsó 16.00, felső 17 óra 
Szülői értekezlet 
témája: éves program, SZM tagok választása (2 fő/osztály) 
felelős: ig., osztályfőnökök 

10. szeptember 16. péntek 
Tanmenetek leadása, munkaközösségi, DÖK, napközis, szakköri munkatervek 
leadása 
felelős: igh. 

11. szeptember 12. hétfő 17 óra 
SZM megalakulása 



12. szeptember 19-október 10 
pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata (8.osztály) 
felelős: 8.-os ofők 

13. szeptember 30 – október 12. 
Statisztika elkészítése 
felelős: igazgató, igh. 

14. október 09-ig 
DIFER felmérésre javaslatok 
október 14-ig felmérni a gyerekek körét 
október 28-ig létszám jelentése az OH felé 
december 09-ig vizsgálatok elvégzése 
felelős: igazgató, Németh György elsős osztályfőnök 

15. október 03. hétfő alsó 16.00, felső 17 óra 
Fogadó óra 
felelős: mkv-k 

16. október 6 csütörtök 
Október 6-ra emlékezünk, Aradi vértanuk napja 
felelős: Gősiné Németh Éva, osztályfőnökö 

17. Munkarend változás 
október 15 (szombat) munkanap,  
október 31 (hétfő) pihenőnap  

18. Bemeneti kompetencia mérések 
2022. október 10. és 21. között – 8. évfolyam 
2022. október 24. - november 11. - 6. évfolyam 
2022.november 14. és 30. között - 4. és 5. évfolyamon a kísérleti bemeneti 
mérés 
szeptember 23 – a bemeneti mérésekről adatszolgáltatás OH felé 

19. október 19 szerda 
Pályaválasztási előadások  
felelős: érintett osztályfőnökök, mkv.-k 

20. Emlékezés október 23-ra 
ünnepély 21-e péntek 11 óra, 
felelős: 7.osztályok, Gősiné, Oláh Andrea, 7-es ofők. 

21. őszi szünet  
utolsó tanítási nap: okt. 28, péntek  
első tanítási nap nov. 07, hétfő 

22. november 07 hétfő, 15.00  

Magatartás, szorgalom értékelése 
felelős: mkv. 



23. november 07 hétfő alsó 16.00, felső 17 óra 
Fogadó óra 
felelős igh. 

24. november 05-ig 
Adatszolgáltatás az OH részére az országos mérés-értékeléssel kapcsolatban 
felelős: igh. 

25. november 16 
központi vizsgát szervező intézmények listája 

26. a kimeneti mérésekről adatszolgáltatás OH felé 
november 30 

27. december 09 péntek 
Zenés délután 16.00-18.30 

28. december 6 kedd 7.55-8.40 
Mikulás ünnepély 
felelős: Németh György 

29. december 02 
8. osztályosok beiskolázása 
A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint 
szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe 
felelősök: 8. osztályfőnök 

30. december 05 hétfő alsó 16.00, felső 17 óra 
Fogadó óra 
felelős: igh. 

31. december 09 
8. osztályos tanulók jelentkezése az Arany János Tehetséggondozó 
programba 
felelősök: 8. osztályfőnök, igazgató 
22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 

32. december 21 (szerda) 10.45 óra 
Karácsonyi ünnepély 
felelős: alsós munkaközösség 

33. téli szünet 
utolsó tanítási nap: december 21 szerda 
első tanítási nap: január 03 kedd 

34. NETFIT felmérés a felső tagozaton,  
Január 09 - május 12 
Június 15-ig feltölteni az adatokat 
felelősök: érintett testnevelők 



35. január 19 1400 óra csütörtök 
(jegyek zárása 01.19 12.00!!!) 
Félévi osztályozó értekezlet 
felelősök: igazgató, munkaközösség-vezetők 

36. január 20 péntek 
Az első félév utolsó tanítási napja 

37. január 21 10 óra 
Írásbeli felvételi a 8. osztályosoknak (+Arany J) 
(02.10-ig értesítik a tanulókat az eredményről) 

38. január 23 hétfő 12.00 
Beszámolók, statisztika leadása (munkaközösség-vezetők, DÖK, szöveges 
beszámoló) 

39. január 23 kedd 
Félévi értesítők kiosztása 
felelős: osztályfőnökök  

40. február 01  
Pót írásbeli felvételi a 8. osztályosoknak 

41. január 27 péntek 8 óra 
Félévi értekezlet (1. NAP)  
(jegyzőkönyvet meg kell küldeni a fenntartónak) 
felelős: igazgató 

42. február 6. hétfő alsó 16.00, felső 17 óra 
Szülői értekezlet 
felelős: igazgató 

43. február 10 
iskolák értesítik a tanulókat a felvételi eredményéről (Arany J) 

44. február 22 
Továbbtanulási jelentkezési lapok továbbítása 
felelős: 8-as osztályfőnökök, igazgató 

45. február 21 kedd a Nagyböjt előtti utolsó nap 
Farsang – február 17 péntek 14.00 Csak osztályszintű?, felsőben, alsóban egyaránt 
felelős: munkaközösség-vezetők 

46. március 06 hétfő alsó 16.00, felső 17 óra 
Fogadó óra 
felelős: igh. 

47. március 06-10. 
Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét  
felelős: Németh György 



48. március 14 (kedd) 11 óra 
március 15.-ei iskolai ünnepély 
felelős: 5. évfolyam, Pásztor Ágnes 

49. Pedagógus kirándulás (2. NAP)  
 

50. március 21-22. A jelentkezési lapok módosítása (8. oszt.) 

51. Digitális témahét? 
március 27-31. 

52. április 03 hétfő  1500 
Magatartás, szorgalom értékelése 
felelősök: munkaközösség-vezetők 

53. április 03 hétfő Fogadó óra  
alsó 16.00, felső 17 óra 

54. Tavaszi szünet.  
utolsó tanítási nap: április 05. szerda 
első tanítási nap: április 12. szerda  

55. április 04-06? 
Nyílt napok  
felelősök: munkaközösség-vezetők 

56. április 20-21  
1 osztályosok beiratása 
felelős: igazgató, iskolatitkár 

57. április 24-28. 
Fenntarthatósági Témahét  
felelős: alsós munkaközösség 

58. május 05 péntek délután 1600 
Anyák napja – megemlékezés osztály szinten alsó tagozaton 
felelős: alsós osztályfőnökök,  

59. május 08 hétfő alsó 16.00, felső 17 óra 
Fogadó óra  
felelős igh. 

60. május hónap  (3.NAP) 
osztálykirándulás járványhelyzet függvényében 

61. május  
Országos mérés – értékelés, matematika, szövegértés – 1 napon 
idegennyelv – természettudományos mérés – 1 nap. 
2023. március 6. és 2023. június 9. 



62. Határtalanul – Erdélyi kirándulás a 7 évfolyamosoknak ??? (ha nyer) 
május 10-13 

63. május 26 800-1230-ig 
Gyermeknap (4. NAP) 
Felelős: alsós és felsős munkaközösség 
munkaközösség vezetők koordinálják/járványhelyzettől függően 

64. június 02 péntek. 1000 
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról –témanap! 

felelős: 6. osztály, Pásztor Ágnes 
felelős: alsós és felsős mkv. 

65. június 12 hétfő, 12.00 
Évvégi jegyek zárása 

66. június 12 1400 hétfő 
Osztályozó értekezlet 
felelősök: munkaközösség-vezetők 

67. június 13 kedd 12.00  
jelentések,  

68. június 15 (csütörtök) 11 óra 
Ballagás 
felelősök: 7. osztályfőnökök 

69. június 19 hétfő   
Összeolvasás, bizonyítványok aláírása  
felelős: igazgató 

70. június 20 kedd 08 óra 
Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás 

71. június 22 csütörtök 9 óra 
Tanévzáró értekezlet 

 


