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Ż022l2023_as tanév

fontosabb eseményei, időpontjai a

Sárisáp és Ktirnyéke Kiiľzeti Általános Iskolában

Pľogľam Dátum

Tanévnyitó ünnepség szept. I

Y eszély eztetett és hátrányos tanulók felméľése szept.1.

Etkezo tanulók felmérése szept.1.

Ügyeleti ľend kialakítása szept. l
Ev eleji điagnosztizáló méľések elvégzése okt.9-ig

Szülői értekezlet az I. osztźiyban szept. l

Intbrmációs értekezlet szept.6

DoK gyrĺlés szept.S

Munkavédelem szept.6.

Iskolán kívüli spoľtolók felmérése szept.15

Munkatervek elkészítése szept.15

Tanmenetek leadása, ellenőrzése

3.,7. osztály

szept.15.

szept. 30.

Szakköľcik indítása szept.15

DÖK tagok megv tiasztása szept.15.

Levelezős versenyek felméľése szept.15.

Mobi l itás Napj a (gyalo glás, bi cikl izés szot galmazása) szept.Ż0

,,Sulizsák'' -ruhagyűjtés szept.2l.

Szülői értękez|ęt: a tanév indításával kapcsolatos teendők

megbeszélése

szept. 26-30.

Pályaoľientációs vizsgálat (méľés) szept.19. -10.10

Pályaválas ztási feladatok el indítása szept. 19

Bęmneti méľésęk előkészítésę: adatok feltĺiltése szept.29-tg

Magyaľ Diáksport napja szept. 30

Tanulmányi versenyek-nevezés



Ijász- és Spoľtlcivő V szept.

Honvédelmi verseny- Székesfehérvár szept.28

Ottusa szept.29

KE'MPP hadjáték szept.29.

Magyar Népmese Napja szept. 30.

DátumPľogľam

Anyakĺĺnyvek megnyitása okt. 1

Statisztika előkészítésę okt. 1

Zenevilágnapja okt.3

Allatok világnapja okt.4.

Az aradi véľtanúk emléknapja okt.6.

A felelos źila1Jartás c. előadás okt.7.

Szülői Közĺisségi tilés okt.l0.

Göľgey Kupa

Bátľak Ligáia

Papírgyűjtés okt. 12

8.évfolyamos bemeneti mérés (matematika, szövegértés,

természettudomány' ide gen nyelv)

okt.13-14.

Szlovák tánché.z okt. 14.

1. osztályban a Difeľ mérés elvégzése okt. 14.

1. tanítás nélküli munkanap

Pályaoľientációs nap
okt. 15.

Az 1956-os foľľadalom és szabadsághaľc ünnepe okt.22

6. évfolyamos bemeneti méľés (matematika, szövegéľtés,

természettudomány, ide gen nyelv)

okt. Ż4-25.

Pályaválasztási eloadás 8. évfolyam részére okt.26.

D ifeľ adats zolgźitatás okt. 28
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Pľogram Dátum

2. tanítás nélküli munkanap

nevę l őte stül eti értękez |et tagintézményekke 1

nov.2

Információs éľtekezlet nov.8.

Tanulmányi kirándulások előkészítése nov.11

Anyanyelvi verseny nov' 10. 14 őra

P ály av álasztás i tanác s adás - pe dagó g i ai S zak s zolgéiat

Biztonságos internet foglalkozás 2.- 8. évfolyamokon nov.14-15

5. évfolyam bemeneti méľés (matematika, szövegéľtés) nov.18

4. évfolyam bemeneti méľés (matematika' szĺivegértés) nov.21.-22

Nyílt napok nov.2l-25

Egészséghét (DÖK szervezése) nov.22-26.

P źůy av álasztási kiál lítás nov.25.

Információs éľtekezlet nov.29.

,,Cipősdoboz" akciő nov-dec

Pľogľam ,Dátulrr

Szülők éľtesítése bukásľól dec.2

Mikulás fogadása dec.6

Mikulásfutás dec. 6

Mézeskalács-srités dec. 8.

Göľgey Aľtúr Emlékverseny

Diákolimp ia - or szágos döntő

Pályaoľientációs előadás 7-8. évťolyamok részére dec.1 3

Karácsonyi műsoľ dec.20.

3. tanítás nélkůĺli munkanap

DOK nap

dec.2I

Téli szünet dec.22. -jan.Z.



Pľogľam ': ' 's{ĺiĺĺ;pp1'',l

Információs éľtekezlet jan. l0

SZK értekezlet jan.12.

Szülői értekezletek jan.9-13.

Farsangi bál előkészítése jan.17.

Félévi felméľések ian.9-20

Félévi osztá|y oző vizs gák jan.17-21

Félévi o sztáIy ozo éľtekezlet jan.20

jan.21Központi íľásbeli felvételi vizsgtlk (4' évfolyam, 8. évfolyam)

jan.25Félévi éľtesítők megküldése a szülőknek

Tanulmányi vcľscnyrc bcncvczós -Nyclvósz Ncmzctközi

Anyanyelvi veľseny (1 -8.o.)

Magyaľ Kultúra Napja jan.20

Félévi éľtesítők kiosztása ian.25

Göľdülo Energia eloadás l-8. evtblyamok jan|Ż5

jan.3l.Félévi nevelőtestületi éĺtekezlet

Pľogľaľn Dá'tunn,

Nosztalgia diszkó febr. 4.

Farsangi bál febľ.10

Utaző Planetárium 1.-8. évfolyamok részére febľ.15

',Fľadi 
Suli Progľam'' febr.20.

8. évfolyam középfokú jelentkezési lapjainak \eadáa febľ.17.

A kommunista és egyéb diktatúľák áldozatai emléknapja febr.24

Simonyi Zsigmond helyesírási Veľseny iskolai foľđuló febr

Információs értekęzlet febľ. 28'
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Dátum

,,Ability'' program 6-7. évfolyam márc'3

,'Amiľől avízpart mesél'' c. rajzpźiyázaÍ márc.6

márc.06.- 06.09Kimeneti mérések szeľvezése 4.-8. évfolyamokon

Információs értekezlet mźrc.7

Az 1 848-as forľadalom és szabadságharc ünnepe-ľés zv éte| a
kĺizségi ünnepségen

máľc. l5.

Tavaszköszcintő márc.14.

Yizvi|ágnapja mźrc.20

Szülői értekezlet a nagycsoportos óvódások szülei részérę márc.23

Szíllházi előadás 1 -8. évfolyam részére mfuc.28.

Tankönyvľendelés leadása

i''1,r;it': " i

Pľogľam
Húsvéti népi iátszőház a F aluhźnban ápr.3.-5

Munkakĺizösségi értekezlet: kompetenciamérés eredményei,
4. osztźlly osok bemutat ása, 5 . osztályos osztályfőnĺĺk
beszámolója

tryr.4

4. tanulási nélkütĺ munkanap

Nevelőtestiileti értekezlet

ápr.5

Tavaszi szünet ápr.6-II

Szavalóverseny a költészęt napja alkalmából ápr.I9. és20

A holokauszt áldozatai emléknapja ápr.2I.

A Föld napja ápr.24.

Alapműveleti matematika veľseny -korzeti foľduló

1 .. : .



Beiratkozás az I. osztźilyba tlpľ.20. -2l.

Fenntaľthatósági témahét źryr.24-28

A tánc világnapja ttpr.28

Görgey Artúr Emlékverseny (megyei foľduló)

Altalános és Középiskolások országos Bajnoksága (megyei
forduló)

Katasztrófavédelmi veľSeny

Dunĺíntúli Regionĺílis Sportlöl ő Verseny

Szülők értesítése bukásra állásról ápr.28.

',Tę 
Szedd+ program- aTiszta Magyarországért progľam apt

,,Sulizsák'' -ruhagyűjtés źrpr

NE'TFITT méľés
június l5-ig

Progľam Dátum
Infoľmációs éľtekezlet máj.2

Az I. osztályosok látogatása a nagycsoportban mE.3

))Minisuli))
maJ 11

Évadnyitó Íj ászveľseny

Madaľak és Fák napja máj. 10

Szülői értekezletek máj.9-I3.

Nagycsoportosok látogatása az 1. osztályban máj.I7

Gciľgey Artúr Emlékverseny (oľszágos döntő)

Általános és Középisk. országos Bajnoksága (országos dĺintő)

KIV * megyei forduló

Információs értekezlęt máj.30
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lPľogľa,m Dĺítum
Év végi tanulmányi kiľándulás

jtn.2

A Nemzeti osszetaľtozás Napja
jún.5.

Tanév végi felmórések

Év végi osztályoző vizsgák
jún.5-9.

Gyereknap
jin.l4.

Szabadságolási terv elkészítése
jún. 16

Technikai dolgozók nyáľi munkabeosztása
jún.16.

osztáiyoző éľtekezlet
jún.16'

Ballagás -Tanévzárő jin.l7

E-naplók' anyakönyvek ellenőrzése, |ezérása
jíln. Ż0

Ev végi tanévzárő éľtekezlet
jin.26.



A nevelőtestület nyilatkozata

A Sáľisáp és Köľnyéke Köľzeti Általános Iskola nevelőtestülete a 2022. szpetmeber 15.

napján megtartott értekezletén a 202212023. tanév munkatervét meglárgyalta és elfogadta.
Mellékelem az értekezlet jegyzőkönyvét, amely tarta|mazza a határozatképesség

megállapításált, ahozzászőlásokat, az e|fogadźts mellett és az elfogadás ellen szavazők, illetve
a tartőzkodő szavazők szźnnát' a jegyzokonyv-vezető és a hitelesítő aláíľását, valamint az

értekezlet jel enl éti ívét.

Kelt:Sárisáp, 2022. évszeptember hónap 15. nap
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JELENLETI IV

mely készült

ldőpont: 20Ż2. 09. L5

Sárisáp és Környéke KörzetiÁltalános lskola rendkívüli nevelőtestületi énekezletén.

Téma: 
^ 

20z2/23-as tanév Munkatervének elfogadása

L' Csicsmann János

2' Balázová Leóna

3. Földessyné Laurinyecz Katalin

4. Héjasné LovasiAnna

5. Hidasiné Horváth Anna

6. Katona Gabriella

7. Kollár Mária

8. Minich lldikó

9. Pádár-MészárosAndrea

10' Pflugerné Tolnay Tímea

11' Patos lldikó

12. Péntek Zoltán

1"3. Quintz Szilvia

14. Szabó Kitti

l-5. Szeremlei Katalin
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L6. Tóthmajor Katalin




